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Úvodní slovo ředitele Diakonie ČCE

Každého člověka provází životem množství různých výročí
a dat, více či méně důležitých mezníků. Vlastně i narození je
netrpělivě očekávaná událost, jež významně ovlivní člověka
samého i jeho okolí. Po narození musí křehký človíček překonávat
mnoho těžkostí, dětských nemocí a změn, než se z něj stane
samostatný, dospělý, zodpovědný a druhým lidem prospěšný
člověk. Většině se to podaří v horizontu dvaceti pětadvaceti let,
někomu později a někomu vůbec.
Diakonie ČCE slaví v letošním roce 25. výročí svého znovuzrození.
Její starší sestra dospívala v období rozkvětu první republiky
a statečně bojovala o své důležité místo v tehdejší společnosti,
která se učila starat o válečné vdovy, sirotky a lidi s fyzickým
či mentálním hendikepem. Rozvoj tehdejší České Diakonie byl
utlumen 2. světovou válkou a v 50. letech dvacátého století
násilně ukončen nastupujícím totalitním režimem. Rodiče a přátelé
naší oslavenkyně se však s tímto koncem starší sestry nikdy úplně
nesmířili a v létě roku 1989 se mohlo jejich dítko rodit znovu.
Po téměř čtyřicetileté přestávce nezbylo mnoho, na co by mohla
Diakonie navázat. Znovu musela prodělávat ony počáteční dětské
nemoci, učit se první samostatné krůčky, zdolávat nástrahy
samostatného a odpovědného života. Jako je dospívající člověk
ovlivňován prostředím a lidmi, kteří jej s láskou vedou k dospělosti,
je i Diakonie ovlivněna bezpočtem obětavých lidí, kteří pomáhají
prosazovat myšlenku lásky k bližnímu a křesťanské principy péče.
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Dvacet pět let. Je to hodně, nebo málo? Čtvrt století…
Školáčkovi v první třídě se dvacátník zdá být starým, pro stoletého
je osmdesátiletý syn mladíkem. Čas je pojem velmi relativní.
A lidskému životu je vyměřen ve srovnání s věčností čas velice
krátký. Diakonie má proti obyčejnému člověku jednu výhodu:
je nositelkou myšlenky. Neodchází z tohoto světa z důvodu fyzické
sešlosti. Může žít jakýmsi věčným životem už na zemi. Potřebuje
k tomu ovšem dobré přátele a příznivce, jež jsou ochotni na úkor
svého okamžitého prospěchu pomáhat potřebným, získávat
finance na provoz, šířit myšlenku Diakonie dál mezi veřejnost.
Za 25 let obnovené činnosti Diakonie dospěla. Je z ní samostatná,
konkurenceschopná organizace, která poskytuje žádané
a kvalitní služby. Rozrostla se a její logo zná velká část Čechů
i mnozí Etiopané, Moldavané, Gruzínci nebo Kambodžané.
Díky Eurodiakonii však zná diakonické barvy celá Evropa.
Lidé se na ni obracejí s důvěrou v její schopnosti.
Dvacet pět let je ovšem žalostně málo v porovnání s nejstarším
stromem planety, který prý má 9550 let. Milá Diakonie, buď tak
dlouhověká a houževnatá, jako tento strom!

Petr Haška
ředitel Diakonie ČCE
Úvodní slovo ředitele Diakonie ČCE
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20. století a jeho dějinné události přinesly
útlum a nakonec i zákaz činnosti.
Vzkříšení diakonické práce pak přišlo
v roce 1989 jako reakce na měnící se
politické poměry, ale také jako ovoce úsilí
mnoha lidí v evangelické církvi, kteří toužili
po obnovení služeb velké pomáhající
organizace.

1989

V českých zemích lze počátky diakonické
činnosti hledat zhruba v polovině
19. století. Milníkem se pak stal rok 1903,
kdy byla založena Česká diakonie, přímá
předchůdkyně dnešní Diakonie ČCE.

1903

Služba chudým, nemocným či jinak
potřebným byla jedním ze základních
úkolů církve už od jejích raných dějin.
Velmi brzo byla také „institucionalizována“:
už v Novém zákoně najdeme zmínku
o „diakonech“, tedy o těch členech
křesťanské obce, jimž byla svěřována péče
o „vdovy, sirotky“ a další potřebné.
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Diakonická pomoc v průběhu staletí

Odhodlání pomáhat a sloužit bližním došlo už v mladé církvi
prvních desetiletí po Kristu naplnění. Stalo se dokonce jejím
průvodním znakem a okamžitě také začalo působit přitažlivě,
misijně. Církev ve svých počátcích cítila, že tento sociální ethos
nesmí ztratit. Když se pak dostavily první závažné problémy,
reagovala pružně a racionálně delegováním pravomocí
v bohoslužbě a diakonii (Bible, kniha Skutky apoštolů 6,1– 6).
V rané církvi byl tedy velmi záhy ustaven úřad diakonů, jemuž byly
přidělovány funkce sociální, liturgické, sekretářské i správní.
V církvi se brzo vytvořil stav ženských služebnic, ženská diakonie.
K etablování diakonek v církvi přispělo jistě i to, že určité služby
mohly v patriarchální společnosti vykonávat jen ženy a rovněž
i skutečnost, že některé úkony, zejména zdravotní a jinak tělesně
intimní poskytované ženám, mohly v tehdejším světě vykonávat
opět jen ženy – zprvu vdovy, záhy však i mladé dívky.
Sociální cítění se již natrvalo zabydlelo v církvi. Svědčí o tom
i celá řada starokřesťanských spisů. V prvních staletích církve se
vzhledem k jejímu pronásledování stěží mohla objevit myšlenka
na nějakou zásadní změnu sociálních pořádků světa, logicky
vyrůstající ze zvěsti evangelia. Diakonie se v této době realizuje
almužnou v širokém slova smyslu, tedy spíše pasivní pomocí
obětem všeho možného postižení: společenského, sociálního,
zdravotního.
4

Vytváření aktivní, preventivní diakonie hendikepovaným bližním,
jakož i vytváření aktivních konceptů na změnu jejich postavení
ve společnosti, počíná teprve s církví pokonstantinskou, tedy
svobodnou ve své existenci. Církev si vždy uchovala – alespoň
v teorii – ethos duchovní svobody a rovnosti všech lidí před
Bohem. Tato skutečnost navždy pozitivně ovlivnila chápání
sociální otázky v křesťanském světě.
A povědomí služby bližním již nevymizelo z církve nikdy. Kláštery
a jejich nadace, nemocnice, sirotčince, leprosaria, útulky pro
pocestné a další zařízení tvoří již natrvalo součást života církve.
Křesťanská služba lásky, prokazovaná nejdříve členům církve,
pak ovšem i navenek, byla tím významnější, čím citelnější byl
hospodářský pokles říše. Zejména pak za hranice církve zasahovala
diakonie při živelných pohromách, v časech epidemií a podobně.
V církvi se už napořád do sborových pokladen shromažďovaly
dobrovolné měsíční příspěvky pro diakonii, často lidé věnovali
značné dary při vstupu do církve. Pravidelně se ze sbírek
pomáhalo chudým, vdovám, sirotkům či nemocným. Od čtvrtého
století se s rostoucí mocí a bohatstvím církve rozrůstala
odpovídajícím způsobem i práce diakonie. Ta se také již nemusela
nutně realizovat v jednotlivých charitativních projektech, ale mohla
začít pracovat na počátcích preventivní péče, na počátcích toho,
čemu se dnes říká sociální síť.

Diakonická aktivita v církvi se také zastávala postižených vůči
přílišnému tlaku státní moci. Počala ve velkém organizovat
vykupování zajatců a otroků, byla věnována péče nalezeným
dětem. Rostly dobročinné ústavy, zvláště útulky pro bezdomovce
a také špitály, jakési předobrazy dnešních nemocnic, většinou
v blízkosti sídel biskupů.
Zatímco v antice byl nemocný pokládán za méněcenného
příslušníka obce, slabé a hendikepované děti byly usmrcovány
a poskytnutí účinné pomoci beznadějně nemocnému bylo
pokládáno za eticky scestné a na lékařskou pomoc měli v určitých
případech právo jen příslušníci privilegovaných vrstev, křesťanství
změnilo od základu postavení nemocného a postiženého člověka.
Všichni bezmocní bez rozdílu majetku a stavu měli nárok na
stejnou péči, jakou tehdejší lékařská věda byla schopna vůbec
poskytnout. Práce zdravotnická byla chápána jako diakonie,
skutečně služba, nikoli jako výdělečná činnost. I dnes zdánlivě
samozřejmé úkony, jako je přenášení nemocných na nosítkách,
roznášení jídel k lůžku nebo stlaní postelí jsou vynálezem křesťanů.

Česká reformace i reformace světová (15., resp. 16. století) měly
obrovský dopad na sociální cítění evropské společnosti a postavily
základy pro diakonickou práci církve ne už pouze almužnickou,
nýbrž koncepční. Vytvořily základ pro vývoj v Evropě směrem
k onomu stavu, kterému jsme dnes zvyklí říkat sociální stát.
Podle reformátora Jana Kalvína patří diakonie k víře stejně jako
bohoslužba. Martin Luther zase chápal sbor jako dílnu diakonické
výchovy podle apoštolského vzoru a vybízí stavy, aby konaly
účinnou charitativní práci. Pozdější období tzv. pietismu začíná
zakládat diakonické ústavy, pozoruhodná byla v tomto smyslu
například činnost obnovené Jednoty bratrské v Ochranově.

S rostoucí mocí církve rostla však i zkorumpovanost církve, jež se
stávala čím dál více ochránkyní stávajících pořádků a zvětšovala
se její závislost na světských mocenských strukturách. Reakcí
na to jsou mnohá lidová kacířská hnutí, toužící po ne‑mocenské
církvi, i různá duchovní hnutí a řády.
Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

Co bylo před námi:
Kapitoly z diakonické historie

Diakonická pomoc v průběhu staletí

5

Prvopočátky novodobé české diakonie lze klást až do druhé půle
19. století. Protestantské církve u nás po Tolerančním patentu byly
napořád zaneprázdněné starostí o vlastní přežití. Při sborech byla
vždy pečlivá křesťanská služba, navenek se však sbory neobracely.
První známou vlaštovkou, která chce sloužit z víry
nejen pro vlastní církev, byla Marie Karafiátová
z Jimramova (sestra Jana Karafiáta, spisovatele
Broučků). Ta odešla na zkušenou do německého
Kaiserswerthu nedaleko Düsseldorfu s výslovným
úmyslem přenést německou zkušenost diakonické
práce do Čech. Kaiserswerthská nemocnice
Theodora Fliednera byla totiž vzorovým střediskem
diakonie moderní doby.
Marie Karafiátová byla v Německu vysvěcena na
diakonku v roce 1865 a stala se tak vůbec první
českou diakonkou moderní doby. Jen tři roky poté
zemřela, ale snaha o vybudování české Diakonie
už neusnula. Do Kaiserswerthu počaly jezdit
i další mladé dívky z Čech, některé tam zůstávaly
a pracovaly.
Tímto ústavem byla také vychována dcera
ledčického faráře Kašpara Eleonora, která
po svém návratu zřídila v Ledčicích opatrovnu
pro tří až šestileté děti a následně také jesle, jež
navštěvovalo asi třicet dětí. Inspirací jí byl vedle
německé zkušenosti i sirotčinec, který v nedalekých
Krabčicích pod Řípem vybudoval v roce 1865
6

farář Václav Šubert. Ten se stal roku 1874
spoluzakladatelem první „Evanjelické společnosti
pro dobročinnost křesťanskou ku pěstování
křesťanské lásky a dobročinnosti na základě Slova
Božího v národu českoslovanském“. V Krabčicích
dodnes sídlí jedno z velkých diakonických
středisek.
Podobně byl v roce 1889 v Čáslavi založen
dobročinný spolek paní a dívek „Marta“, který
se staral o chudé a potřebné nejdříve v okruhu
farnosti a potom i navenek. Také v Čáslavi má dnes
obnovená Diakonie své středisko.
Dosud se jednalo o aktivity jednotlivců či malých
sdružení. Na začátku 20. století však konečně
došla konkrétnějšího naplnění touha zapojit do
sociálního cítění celou církev a pro diakonickou
práci zaujmout všechny její členy. K založení
Diakonie vedl kromě skutečné potřeby sociální
i inspirující příklad katolických charitativních
zařízení, jakož i vzor evangelické církve německé,
která v té době měla i v Čechách svou Diakonii na
takové úrovni, že si pořídila pro svou práci například
renomované sanatorium v Praze.

1903

Dějiny diakonie v českých zemích

26. října 1903 se sešel
mezidenominační
přípravný výbor pro usta‑
novení České Diakonie.
1. listopadu 1903 byla
přijata první diakonka
Anna Kučerová, která se
na vlastní náklady byla
vzdělat v Německu v dia‑
konické práci. Ještě roku
1903 byly vypracovány
zásady podle spolko‑
vého zákona a zakrátko
úředně potvrzeny. Celé
jméno spolku znělo
„Česká Diakonie, spolek
evanjelický pro ošetřování
nemocných a chudých“.
Sídlo bylo v Praze,
účelem bylo sloužit
nemocným a chudým
jednak pomocí diakonek,
jednak pomocí plánova‑
ného mateřského domu,
kde měl být zřízen útulek
a nemocnice.

Na počátku roku
1912 se Česká
Diakonie konečně
dočkala svého tak
touženého ma‑
teřského domu
v Komenského ulici
21 na pražských
Vinohradech (dnes
Belgická 22, kde
sídlí ústředí Diakonie
dodnes). Později
byla provedena
nástavba domu
a práce v něm se
mohla rozrůstat. Sen
o vlastní nemocnici
se však odsouval
do nedohledna,
zejména nastupující
hospodářskou krizí.

Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

Roku 1939 po
okupaci nacisty se
Česká Diakonie
musela včlenit do
nově organizova‑
ného Ústředí sociální
a zdravotní péče,
které zastupovalo
církev v Národním
souručenství, což
byla sběrná instituce
pro všechny sociální
organizace. Přesto
během války konala
Diakonie v mezích
válečných možností
pravidelně svou
práci.
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Poválečné období
začínalo pro Českou
Diakonii nadějně.
Již 5. května 1945
ji vyzvala Česká ná‑
rodní rada k převzetí
správy nad čtyřmi
Němci zabranými
sanatorii. Česká
Diakonie tak dostala
svoji nemocnici na
pražské Sokolské
třídě, spravovala
dětskou ozdra‑
vovnu, otevřela
internát pro dívčí
ošetřovatelský
dorost a na dětskou
ozdravovnu počala
upravovat dům
německé Diakonie
v Doběticích u Ústí
nad Labem.

1989

1952

1945

1939

1912

1906

Předsedou výboru
byl v roce 1906 zvo‑
len Adolf Novotný,
který potom Českou
Diakonii řídil dalších
23 let. Ten začal
také dbát na propa‑
gaci a zviditelnění
organizace a konal
v Praze i na venku
agitační schůze, po‑
čal vydávat „Zprávy
České Diakonie“,
občasník, jenž měl
v roce 1912 náklad
již 5 tisíc výtisků.

Přišla však léta pa‑
desátá a s nimi i do‑
časný konec práce
České Diakonie.
Na podzim 1952
předala nuceně
Diakonie svůj ma‑
jetek církvi v rámci
zrušení všech spolků
ve státě vůbec.
Chvíli ještě Diakonie
působila pod hlavič‑
kou Ústředí sociální
péče ČCE, než byla
nařízením českoslo‑
venské vlády její čin‑
nost k 31. 12. 1959
zakázána a její maje‑
tek odňat státem.

Dějiny diakonie v českých zemích

Obnovení diako‑
nické práce v evan‑
gelické církvi bylo
vyvoláno podněty
zevnitř církve, avšak
nebylo by možné
bez souhlasu roz‑
padající se totalitní
moci komunis‑
tické státní správy.
Tento souhlas byl
ústně vysloven
10. května 1989
a ještě týž den
usneslo vedení
církve (synodní rada)
zřízení Diakonie ČCE
od 1. června 1989.
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Diakonie v Kostelci nad Černými Lesy 1936
Kostelec nad Černými Lesy 50. léta
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Sestry diakonky v Kostelci nad Černými lesy

Krabčice 1952

Počala se nová kapitola diakonické činnosti v rámci Českobratr‑
ské církve evangelické. Církev v naší zemi vstoupila právě v práci
Diakonie zatím snad nejmasivněji do našeho sekularizovaného,
postmoderního světa. Tento vstup nelze ze strany světa obejít,
bagatelizovat, „zašuplíkovat“ někam mimo relevantní sféry světa.
Sociální práce je fenomén, který i sekularizovaný svět bere smr‑
telně vážně. Církev všude po světě i v naší zemi hledá způsob,
jak aktuálně vyřizovat evangelium. Je navýsost zřejmé, že dobrou
zprávu pro tento svět se musíme učit přinášet světu nejen novými
slovy, srozumitelnějšími dnešním lidem a méně spjatými pouze
s naší církevní tradicí, ale také skutky, které budou ke Kristu zře‑
telně ukazovat „neverbálně“. Práce Diakonie je vedle své obrovské
pomoci trpícím i právě jedním z takových „neverbálních“ pokusů
zvěstovat Pána Ježíše Krista tomuto světu.

Zdeněk Bárta
Autor je evangelický farář a člen dozorčí rady střediska Diakonie
v Litoměřicích. Je také bývalým senátorem Parlamentu ČR (2000-2006)
a jedním z prvních signatářů Charty 77.
V období sametové revoluce byl čelním představitelem Občanského
fóra na Litoměřicku.
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Petr Haška

David Šourek

Pavel Vychopeň

Karel Schwarz

Odpovědnost za řízení velké pomáhající organizace během čtvrtstoletí její obnovené činnosti postupně nesli čtyři generální ředitelé:
Karel Schwarz (1989 –1997), Pavel Vychopeň (1998 –2007), David Šourek (2008 –2013) a dosavadní ředitel Petr Haška (od r. 2014).
Jak se za jejich působení měnila Diakonie? Na co vzpomínají a čím žili? Co se povedlo, kam se za jejich éry Diakonie posunula a které
úkoly naopak zbyly na jejich nástupce? Ve společném rozhovoru se čtveřicí diakonických šéfů se chceme dotknout toho zásadního,
co se odehrálo za čtvrtstoletí novodobých diakonických dějin.
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Které nejdůležitější události provázely počátky obnovené Diakonie?
Karel Schwarz: Diakonie byla obnovena 1. června 1989, tedy ještě před listopadovou revolucí, ihned po zjištění, že státní správa bude
existenci Diakonie tolerovat. Již v červenci 1989 bylo začleněno první Středisko křesťanské pomoci, které dosud působilo v pražském
seniorátu ČCE. Synod, nejvyšší shromáždění evangelické církve, schválil formálně obnovení Diakonie na svém zasedání, jež se shodou
okolností konalo právě 17. listopadu 1989. První „zatěžkávací zkouškou“ byla prezidentská amnestie v prvních lednových dnech roku
1990, kdy Středisko křesťanské pomoci čelilo náporu klientů – propuštěných vězňů. Diakonie ČCE jako samostatné zařízení s vlastní
právní subjektivitou, představenstvem a středisky funguje od 1. července 1991.
Kterým výzvám, událostem nebo jevům musela obnovená diakonická práce nejvíce čelit?
Karel Schwarz: Prvních deset let obnovené Diakonie bylo výrazně spojeno s vyrovnáváním se s minulým režimem. Devastace sociální
práce a občanské společnosti učinila své již za 2. světové války a byla totálně dokonána po roce 1948. Zůstala hluboko v myšlení
lidí, a to i v církvích. Překonávat ji bylo těžké. Diakonie se od počátku zaměřila především na ty oblasti, které byly v minulém režimu
opomíjeny: péče o děti a mládež zejména s kombinovaným postižením včetně školských zařízení, aktivizační podpora seniorů, sociální
péče v přirozeném domácím prostředí či komunitní formy sociální práce.
Co bylo dál?
Pavel Vychopeň: Když jsem se v květnu 1998 ujal řízení já, měla už Diakonie vybudovanou pevnou strukturu i většinu středisek.
Zařadila se mezi největší nestátní poskytovatele sociálních služeb. Přesto byla v jistém smyslu stále na začátku. Přicházely nové otázky
a úkoly: určit směřování celé organizace, systém jejího řízení, v dobrém slova smyslu Diakonii profesionalizovat, zjistit, v čem spočívá
skutečná kvalita jejích služeb a jak na ni dosáhnout či dokázat ji dlouhodobě udržovat.
Jak se vyvíjel stále diskutovaný vztah Diakonie a její „matky zřizovatelky“, tedy Českobratrské církve evangelické?
Pavel Vychopeň: Diakonie vyrostla takříkajíc přes noc do své
Karel Schwarz: Diakonie byla budována jako podnik sociálních
služeb s vazbou každého střediska na konkrétní církevní sbor, tato velikosti a krásy na půdě církve. Počtem zaměstnanců i rozpočtem
vazba však byla v jednotlivých střediscích různě silná. S odstupem mnohonásobně převýšila parametry církve a církev proto hledala
času cítím, že bylo třeba udělat víc pro dobré pochopení Diakonie
cestu, jak svou Diakonii dostat pod seriózní kontrolu. Vznikl tak
ve sborech církve a zejména mezi faráři. Pro úspěšnou práci
důležitý dokument Řád diakonické práce. Stále se domnívám, že
Diakonie je důležitý dobrý partnerský vztah mezi vedením církve
Diakonie má být úzce provázána s církví, že bez církve to vlastně
a vedením Diakonie.
není Diakonie, nýbrž prosté podnikání v sociální oblasti. Církev by
však do této své služby měla investovat mnohem více prostředků,
ale také zájmu, umu a lidského potenciálu.
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V čem je tedy přidaná hodnota křesťanské organizace?
Petr Haška: Odpovím slovy našeho zahraniční kolegy, ředitele jedné nemocnice ve Švýcarsku. Ten připomněl známý biblický příběh
o milosrdném Samařanovi: Farář chudákovi u cesty nepomohl, levita ho taky obešel a nakonec šel ten přezíraný Samařan, který jediný
pomohl. Ale jak pomohl? Prostě se o něj postaral. Žádná modlitba, udělal to nejnutnější, odvezl ho a předal v hospodě, nechal tam
nějaké peníze a odjel. A Ježíš k tomu řekl: dělejte to taky tak. Ten kolega ze Švýcarska upozornil, že nikde Ježíš neříká: dělejte to
lépe. My jsme kolikrát přesvědčeni, že přece ta Diakonie, to křesťanské zařízení, musí být lepší. Ale v čem lepší? Ježíš Kristus nechce,
abychom byli lepší, ale abychom byli lidští.
Porevoluční nadšení a téměř živelný vznik středisek v první dekádě obnovené Diakonie byl v novém tisíciletí
vystřídán důrazem na kvalitu, stabilizaci, schopnost obstát v náročné legislativě i v turbulentní době.
David Šourek: Snažil jsem
definovali pomocí čtyř klíčových Petr Haška: Velmi aktuální
Pavel Vychopeň: Velkou
se vylepšovat image Diakonie
výzvou nám byla příprava
slov: jedinečná, silná, efektivní,
je stále otázka způsobu řízení
jakožto moderní, profesionální
profesionální. Hlavní motto, které Diakonie a vůbec jejího členění.
i vlastní implementace
i sebevědomé organizace.
jsme pro budoucnost zpracovali, Má‑li být Diakonie jednou velkou
nového zákona o sociálních
Na začátku jsem si uvědomil,
říká, že Diakonie ČCE, vědoma
organizací řízenou centrálně
službách v roce 2006, jehož
že pokud má Diakonie dobře
si svých východisek, tvoří
ředitelstvím, tak opakovaně
připomínkového řízení jsme
fungovat a plnit svoje poslání,
otevřené společenství, jež účinně říkám, že není možno ve dvou
se také účastnili. Diakonie se
pomáhá potřebným, inovativně
lidech (ředitel a náměstek) řídit
zhostila tohoto náročného úkolu je potřeba ji vést směrem
k moderní, profesionální
reaguje na potřeby společnosti
třicet středisek a devět škol.
s velkým nasazením na všech
i sebevědomé organizaci, nově
a významným způsobem
Pak musíme buď přijmout
úrovních. Myslím, a další vývoj
řešit způsob řízení, vyjasnit
ovlivňuje sociální, zdravotní
kompromis, že to nebude řízení,
mi dal za pravdu, že Diakonie
kompetence, zlepšit způsob
a komunitní služby na místní
ale spíš správa a koordinace,
tu obstála víc než přesvědčivě,
kontroly. Dělat nejenom dobré
i celostátní úrovni.
nebo vymyslet způsob řízení,
bez přílišných ztrát.
věci, ale dělat je také dobře. Také
ale za jiných podmínek. To je
jsme se snažili posílit komunikaci Karel Schwarz: Považuji za
věc, která nás čeká. Možná je
navenek i uvnitř církve a využít
důležité, že Diakonie byla od
to výzva, možná jdeme do slepé
sílu a velikost organizace v oblasti počátku propojena s ostatními
uličky. Ale věřím tomu, že i cesta
provozních a ekonomických
partnerskými organizacemi
do slepé uličky je konstruktivní.
činností, ale také v oblasti
v tuzemsku i v zahraničí a že
Pokud zjistím, že jsem narazil
ovlivňování společnosti. Vizi
se stala členem sítí nevládních
na zeď, je dobré umět se otočit
takové organizace jsme tehdy
neziskových organizací.
a vydat se na novou cestu.

Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

Co bylo před námi:
Kapitoly z diakonické historie

25 let obnovené Diakonie očima čtyř ředitelů
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Co říci na závěr?
Karel Schwarz: S odstupem
času vnímám Diakonii jako
seriózní instituci, která je
přes mnohé nedostatky
kvalitativně jiná, než běžný
zaměstnavatel v podnikatelské
i neziskové sféře. Stále znovu
mne překvapovalo, jak jsme
různými ekonomickými či
finančními úskalími procházeli
neočekávaně hladce, i když
se někdy racionálně zdálo,
že to nedokážeme. Mimo
církevní prostředí jsem očekával
odmítání, nepochopení
a nedostatek podpory,
skutečnost však byla opačná.
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Pavel Vychopeň: Jakkoli jsme
práci konali pod neustálým
stresem a s vypětím všech sil,
byl to pro mě ten nejlepší job
mého života a jsem rád, že jsem
u toho mohl být – spolu s celými
patnácti stovkami kolegů
a kolegyň. Snažili jsme se stále
povzbuzovat silnější a úspěšnější
střediska k solidaritě s těmi
menšími a méně úspěšnými.
Solidarita je něco, co musí
stát v samém jádru takové
organizace, jakou je Diakonie.
V Diakonii nemůžeme dělat jen
věci, které jsou ekonomicky
rentabilní, vedle nich se vždy
musíme pouštět i do předem
jasných nevýdělečných podniků,
pokud je v sázce potřeba
akutní pomoci někomu, jehož
existence je v ohrožení.

David Šourek: Funkce ředitele
Diakonie není snadná, ale byla
výzvou pro každého z nás,
kdo jsme tuto pozici zastávali.
Mnoho věcí nemůžete ovlivnit,
nebo alespoň ne hned. Mnoho
věcí ovlivnit můžete, ale projeví
se to až v budoucnosti. Dnes
nefunguje to, co před pěti
lety, a za pět let budeme dělat
něco, co si dnes ani neumíme
představit. Úkolem ředitele
je především snažit se „vidět
dopředu“ a být věrohodným,
uvěřitelným příkladem pro své
spolupracovníky. Prostě vést
a sloužit, A také držet celou
organizaci dohromady, navzdory
osobním a partikulárním
zájmům, které se snaží prosadit.

Petr Haška: Všichni moji
předchůdci odvedli velký díl
práce a je na co navazovat.
Některé věci byly dobře
nastartovány, ale jsou zatím
nedokončené. Na to bych
rád navázal. Nepovažuji se za
nějakého velkého revolucionáře,
který by chtěl rozvracet.
Naopak. V mnohých rozjetých
věcech bych rád spolu s dalšími
členy týmu správní rady
pokračoval. Čeká nás i nadále
slučování středisek do větších
regionálních celků. Nechci, aby
Diakonie ustrnula, do budoucna
bych určitě byl pro rozšiřování
jejích služeb s využitím toho, co
nám možná velmi brzo nabídne
církev a sbory. V republice
rovněž existují malé neziskovky,
které by dost možná uvítaly
silného partnera, jenž by je vzal
pod křídlo. I tady je prostor pro
další rozvoj. Zkrátka: Pomoc
má mnoho tváří a my je chceme
dále tvořit a rozvíjet.v

PROČ TU JSME:
ÚVAHY O INSPIRACI KE SLUŽBĚ V DIAKONII

O historii diakonické pomoci již řeč byla. Odkud se však bere motivace ke službě? Co je po staletí zdrojem a hybnou silou diakonických
služebníků a služebnic ku pomoci bližním, k proměně světa k lepšímu? Chceme se zamyslet i nad kořeny naší práce. Nad přidanou
hodnotou diakonických služeb. Nad tím, co mnohé z nás drží nad vodou navzdory nepřízni vnějších okolností v neklidné době.

Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

Proč tu jsme:
Úvahy o inspiraci ke službě v Diakonii
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Biblická inspirace pro Diakonii

Kdo je blahoslavený

Nečiním si nárok, že bych vyčerpal všechna
novozákonní místa, která pojednávají o diakonii,
protože to bych vyčerpal především čtenáře.
Místo toho zmíním několik inspirujících textů.

První text je hodně známý. Jsou to tzv. Ježíšova blahoslavenství.
Evangelista Matouš to líčí tak, že Ježíš na začátku svého působení
vysloví blahoslavenství jako takový program Božího království.
Program, který říká, koho se Boží království týká. Říká:
„Blahoslavení chudí, neboť jejich je království nebeské.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo hladovějí
a žízní po spravedlnosti.“ (Mt 5, 3– 6)
Chudí, plačící, hladoví, zakřiknutí a umlčení. To jsou lidé, kterých
se týká Boží království. Rozuměj: lidé, kterých si Ježíš všímá, na
které nás upozorňuje, kterým slibuje, že se na ně nezapomnělo.
Bůh na ně nezapomněl (i když oni si tak mohou připadat). A bylo
by dobré a žádoucí, abychom na ně pamatovali i my. Je to takové
nasměrování, koho a čeho si máme všímat.
Blahoslavenství mají několik zvláštností. Mluví se tam o chudých.
A samozřejmě: diakonie by měla pomáhat těm, kdo se ocitnou ve
hmotné nouzi. Ale evangelista Matouš mluví dokonce o chudých
duchem. To jsou lidé, kteří nemají vnitřní, duchovní bohatství. Ano,
to mohou být i lidé, kteří na to nemají řekněme mentální kapacitu.
Do kterých se – obrazně řečeno – příliš duchovních statků nevejde.
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Ale také to mohou být lidé, kteří o své vnitřní bohatství přišli. Které
někdo zklamal, nebo se oni zklamali sami v sobě. Lidé, kteří ve
svém životě nějak ztroskotali, a nevědí jak nebo kudy dál. Potom
mluví o plačících, tedy o lidech, kteří mají nějaký žal. Dále mluví
o tichých – ale spíše bychom mohli mluvit o umlčených. To jsou
lidé, které nikdo neslyší, protože se jich také nikdo na nic neptá
a nikdo nepočítá s tím, že by také mohli do něčeho mluvit. Potom
mluví o hladových a žíznivých. A samozřejmě: diakonie by měla
být citlivá na problém hladu a nedostatku potravin. Ale v těchto
blahoslavenstvích jde Ježíš opět do větší hloubky a mluví o těch,
kteří hladoví a žízní po spravedlnosti. Rozuměj: to jsou ti, kterým
bylo ublíženo, kteří zažili nějakou křivdu a neumějí se s ní vyrovnat.
Těm všem Ježíš slibuje, že Bůh na ně nezapomněl, že on sám
Ježíš na ně nezapomněl. To ovšem také znamená, že by na
takové lidi neměli zapomínat ti, kdo se k Ježíšovi hlásí.
Je zvláštní, že blahoslavenství pokračují, ale už jaksi jinak. Dál už
se mluví o blahoslavených milosrdných, čistého srdce, pokojných
a o pronásledovaných pro spravedlnost. To už nejsou jen tak
bez dalšího lidé pasivní, kteří mají nějakou bolest a na které se
zapomnělo. To jsou daleko spíše ti, kteří dokážou pomáhat.
Milosrdní jsou ti, kteří dokáží jednat milosrdně. Čistého srdce

je výraz, který označuje ty, kdo dokáží jednat bezelstně, bez
postranních úmyslů. Pokojní jsou ti, kteří dokáží kolem sebe
vytvářet pokoj.
A najednou se nám to začíná „kompletovat“. Do Ježíšova
programu, do jeho Božího království patří ti zapomínaní, opomíjení,
kteří si sami nepomohou – ale současně také ti, kteří dokážou
takovým lidem pomáhat. Vedle plačících jsou tady ti, kteří dokáží
upokojit (i plačícího), „tvůrcové pokoje“, jak se to někdy překládá.
Ale ne jako ti, kteří vysedávají na mírových konferencích, nýbrž ti,

kteří dokáží předat pokoj, utišit, upokojit člověka, který pláče. Vedle
umlčených, kteří se nemají jak bránit, jsou tady bezelstní, kteří
jim neublíží a neudělají žádný podraz. A vedle těch, kteří žízní po
spravedlnosti, jsou tady ti, kteří – pokud nezvládnou přímo zjednat
právo – tak jsou ochotni pro spravedlnost i trpět (spolu s trpícími).
Blahoslavenství jsou tedy prvním textem, který se „každým
coulem“ týká křesťanské diakonie. Je to inspirace, jakých lidí
a jakých problémů si máme všímat. A zároveň inspirace, jak k nim
máme přistupovat a co pro ně můžeme dělat.

Pracovat s málem a vydržet až do konce
Další text je příběh o tom, jak Ježíš nasytí zástupy. Je ve všech
evangeliích – a v některých dokonce dvakrát – jako by se
naznačovalo, že se něco takového odehrávalo častěji.
Příběh vypráví, že Ježíš byl se zástupy na odlehlém místě. Ježíš
k těm zástupům promlouvá, a protože už se schyluje k večeru,
učedníci doporučují, aby to ukončil a poslal zástupy, ať si seženou
něco k večeři. A Ježíš jim místo toho řekne: Dejte vy jim najíst! To
je klíčová věta celého příběhu. Dál se to odehrává tak, že Ježíš
s pomocí učedníků (nebo chcete‑li: učedníci s pomocí Ježíše)
Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

Proč tu jsme:
Úvahy o inspiraci ke službě v Diakonii

nasytí několikatisícový zástup, přestože na počátku měli jenom
pět chlebů a dvě ryby.
Badatelé, kteří rádi škatulkují, zařazují tento příběh mezi zázračné,
mezi zázraky, a sice mezi přírodní zázraky. Ovšem nejzvláštnější
na celém příběhu je, že to snad ani není vyprávěno jako zázrak
a na konci se nikdo ničemu nediví. Ten příběh je vyprávěn tak,
že tam není žádná senzace, která by na konci všechny ohromila.
To, co bychom mohli nazvat zázrakem, se odehrává daleko
nenápadněji. Učedníci stojí tváří tvář problému s téměř prázdnýma
Biblická inspirace pro Diakonii
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rukama. Ale právě že jenom téměř prázdnýma. Před nimi stojí
několikatisícový dav, který nemá co jíst. A oni mají jenom pět
chlebů. Tváří tvář tomu zástupu je to směšně málo. A oni udělají
to jediné, co mohou udělat: začnou to málo, které mají, rozdávat.
A zázrak se odehraje – abych tak řekl – z ruky do huby. Na začátku
toho mají směšně málo, ale učedníci (s Ježíšem v zádech) se
odváží začít. A nakonec s tím směšně málem vydrží až úplně
do konce. A ve finále jim dokonce zbude o něco víc, než měli

původně. Nikdy během celé té akce nebudou mít nějaký citelný
přebytek. Pořád to bude právě tak z ruky do úst. A přece v síle
onoho pokrmu vydrží až do konce.
Ten příběh je po mém soudu také inspirace. V tom, že i s málem
se dá začít – a vydržet až do konce. Že má smysl se do něčeho
pouštět. Diakonie by měla být jako ti učedníci: rozdávat z toho mála,
co má, pracovat s tím málem, co má, a vydržet s tím až do konce.

Přesvědčovat? Tiše, trpělivě a beze slov
Třetí text je z První Petrovy epištoly. Tento dopis je napsán do
situace, která se v lecčems podobá té dnešní: je psána v době,
kdy křesťané jsou menšina, o které – kromě předsudků – nikdo
moc neví. Jsou vnímáni v horším případě jako fanatici, v lepším
jako šejdíři, kterým jde jenom o to, jak z lidí vymámit peníze.
Vymývají mozky a jejich kněží zneužívají děti…
Apoštol to charakterizuje velice trefně: jsme tady doma, ale
jsme na tom stejně, jako přistěhovalci. Dívají se na nás jako na
podezřelé barbary s podezřelými zvyky. A nemáme šanci jim to
nějak vysvětlit, o nějaké učení nebo poučování stojí ze všeho
nejméně. Co tedy můžeme dělat? Přesvědčovat je beze slov.
A rozebírá, jak se má chovat křesťan vůči úřadům, jak se má
chovat otrok (či zaměstnanec, který žije v poněkud otrockých
podmínkách) vůči svému zaměstnavateli. Nebo třeba jak se
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má chovat žena vůči svému despotickému, patriarchálně
založenému muži.
A všechno to, k čemu vybízí apoštol v tomto dopise, má společný
jmenovatel: když lidé kolem nás nechtějí slyšet, když nejsme
v situaci, že bychom mohli něco rozumně vysvětlovat, tak je
musíme přesvědčit aspoň tím, co děláme. Když to (zatím) nejde
slovy, tak musíme přesvědčovat tiše, trpělivě a beze slov.
I to je myslím výzva pro diakonii v dnešní době a našem prostředí,
které od křesťanů nic dobrého nečeká a nahlíží je (už zase) dost
podobně jako ty přistěhovalce, přivandrovalce, ilegály, kteří jsou už
předem podezřelí a za všechno můžou. Kdy to poslední, co by lidi
zajímalo, je vysvětlování nějakých dogmatických otázek. Ovšem na
humanitární organizace a práci tahle společnost přece jen docela slyší.
Biblická inspirace pro Diakonii
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O kozlech, ovcích a lidech
Poslední text je o posledním soudu. Je to podobenství, které nám zachoval opět evangelista Matouš ve 25. kapitole. Tentokrát ocituji celé:
„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny
všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy
řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste
mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy
jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se
tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne
jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici:
‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem,
a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení,
a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného
nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných,
ani mně jste neučinili.‘ (Mt 25, 31-45)
To podobenství je neobvyklé z celé řady důvodů. Předně má
zvláštní, významné postavení: jsou to úplně poslední Ježíšova
slova před tím, než začnou pašije. Ta řeč se týká našich očekávání
a nasměrování k budoucnosti. Týká se očekáváného druhého
příchodu Ježíše Krista. A celá ta řeč je završena sérií podobenství.
Podobenství o nevěrném služebníku mluví o zaměstnanci, který
se měl starat o ostatní zaměstnance, ale protože pán nepřichází,
zařídí se spíš pro sebe. A najednou pán přijde, a tento služebník je
tím zaskočen. Nečekal ho. Nebo přinejmenším ne tak brzo. Pán se
vrátil dřív, než ho čekal. Pak je tam Podobenství o deseti družičkách,
které čekají na ženicha, aby ho doprovázely jako lampiónový průvod.
A ženich přijde naopak později, než by čekali. Kdyby ten jejich ženich
přišel hned, tak budou všechny svítit a vejdou s ním na svatbu. Ale
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ženich se opozdil a než stihl přijít, polovina družiček odpadla. Tentokrát
je zaskočilo naopak to, že to trvá déle, než čekali. Dvě podobenství,
která vyzývají k vytrvalému čekání. Pak přijde podobenství
o hřivnách, které říká, že tu dobu čekání máme využít, abychom
něco smysluplného dělali. A konečně naše podobenství o posledním
soudu, které říká, co máme zatím dělat a na čem nejvíc záleží.
Podobenství o posledním soudu je samo o sobě zajímavé tím,
jak postupně mění perspektivu. Nejdříve to opravdu začíná
velkolepou scénou Posledního soudu, kdy jsou před Božím
trůnem shromážděny všechny národy. Jenomže pak se to
zcela bez varování stočí do takové bukolické scény, kdy akýsi
bača navečer zatáča ovečky do své salaše. Najednou je z toho
domácká scéna z večeru na vsi. Pastýř třídí ovce a kozly.

Ale nakonec se to obloukem od velkolepé scény Posledního
soudu (kde jsou shromážděny všechny národy), přes domáckou
scénu z večera na vsi (která prozrazuje, že tady autor má docela
nadhled a smysl pro jemný humor) vrátí do naší současnosti
a takových téměř až soukromých, mezilidských detailů, koho
jsme se kde ujali, komu jsme dali napít nebo ho navštívili, když byl
nemocný nebo ve vězení.
U světového soudu, kde jsou shromážděny národy, se překvapivě
neřeší mezinárodní problémy. A stejně tak se tam – podle tohoto
podobenství – neřeší dogmatické otázky a potíže. Nýbrž tyto
drobné maličkosti našeho všedního života, které tím pádem
přestávají vypadat jako drobné a začínají být důležitější než ono
mezinárodní právo, ideologie a podobně.
Podobenství má zajímavé a velmi poučné dějiny výkladu.
Je na nich vidět, jak vždycky znovu církev tíhla k restriktivnímu
pochopení. Ty národy, to přece nemohou být všechny národy
nebo celé národy. To určitě budou jenom křesťané! Že by pohan
k tomu přišel tak lacino, že někoho navštíví nebo se ujme –
a bude zařazen mezi ovce. A stejně tak ti maličcí, s nimiž se
Soudce Posledního soudu identifikuje. Vždycky znovu výklady
tíhnou k tomu, že to asi budou apoštolové, nebo řádoví bratři,
nebo nanejvýš všichni křesťané… Ale nic takového se v tom
podobenství neříká. Jenom nás posílá všímat si maličkostí
a něco dělat.
Jiří Mrázek
Autor je děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Působí
jako docent na katedře Nového zákona a je autorem řady publikací,
výkladů a komentářů k Novému zákonu.
Text je redakčně upravenou přednáškou autora (2013).
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Diakonie „mezi světy“

Hledání vztahu Diakonie a církve
Situace Diakonie je dnes charakterizována existencí
v mnohočetných silových polích, která ji spoluutváří a činí si
na ni nárok. Má svůj vztah k církvi, která ji zřizuje, i ke státu,
v rámci jehož sociální politiky působí. V rámci veřejného
závazku organizace hrají podstatnou roli teologické formulace.
Ovšem v praxi mají často vliv jiné vědní obory jako právo,
medicína, psychologie nebo pedagogika.
Tato existence Diakonie „mezi světy“ může být nahlížena jako
slabost či zcestí, ale také jako její sila, něco, co patří k její podstatě.
Pavel Filipi v této publikaci připomíná význam pojmu diakonie
ve starověké řecké literatuře, kterou uvedla ve známost studie
Johna N. Collinse, chápající diakonii jako službu zprostředkování.
Německý teolog Dierk Starnitzke z této perspektivy dále zkoumá
novozákonní texty, v nichž se objevují slova diakonia, diakonos
nebo diakonein a dochází k obdobnému závěru. Diakon je činný
v oblasti mediace mezi různými územími nebo sférami, a to jak
mezi lidmi (například mezi apoštolem a adresátem jeho listů)
tak mezi lidmi a Bohem. V činnosti diakonů šlo tedy původně
především o komunikaci a mobilitu mezi křesťanskými sbory
a zřejmě také o přijetí odpovědnosti za vnější vztahy sborů
(stávali se jakými „ministry zahraničí“). Diakonie je tedy podle
Starniczkeho především služba prostředkování, má vytvářet
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vztahy mezi těmi, kdo jsou v církvi, účastní se bohoslužebného
shromáždění, a těmi, kdo zůstávají z jakýchkoli důvodů vně.
Duchovní a praktická funkce jsou zde neodmyslitelně spjaty.
Tato perspektiva nám především může pomoci dnešní
rozporuplnou situaci Diakonie přijmout a pozitivně ocenit. K poslání
diakonie patří existovat mezi světy, být prostřednicí mezi „vnitřkem“
církve a „vnějškem“ světa. Je zřejmé, že tuto roli se nepodaří naplnit
v případě, že Diakonie ztratí své zázemí ve společenství církve.
Nebude ale úspěšná ani tehdy, pokud její pohyb bude jednocestný:
z církve ven. Pokud přestane svět církve a společnosti, teologie
a ostatních věd uvádět do vzájemného vztahu.
A právě toto, zdá se, je dnes nejnaléhavějším úkolem Diakonie
a církve. Nemusíme naříkat nad institucionalizací diakonie. To je
nejen společenský trend, ale pohyb, který má už novozákonní
zakotvení (Ježíš ještě kázal i uzdravoval, apoštolové již potřebují pro
praktickou pomoc ustanovit diakony, aby se mohli sami věnovat
plně službě slova). Nepotřebujeme také litovat, že řada hodnot jako
solidarita, rovnost lidí či pomoc slabším, které západní společnosti
vložilo do vínku evangelium, zdomácněla v zákonodárství,
obecném povědomí i poslání řady necírkevních organizací. Vždyť je
to dokladem zaslíbení, že trocha kvasu prokvasí celé těsto.
Diakonie „mezi světy“
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Co je ovšem zarážející je rostoucí asymetrie mezi činností Diakonie
a její teologickou reflexí a zakotvením v životě církve. Zvykli jsme
si mluvit o přidané hodnotě diakonických služeb, kterou míníme
křesťanské působení v životě středisek. Je jistě dobré, když
střediska a sbory sdílí společné prostory, když se ve službách
angažují dobrovolníci z církve nebo se tam konají bohoslužby
a biblické hodiny. Jenže nejde spíše o „polevu na dortu“? Není třeba
„přidané hodnotě“ předřadit evangelijní základy? V tomto smyslu
se musíme ptát, na čem křesťanské sebepochopení Diakonie
stojí a zda se má vymezit např. obecně vůči filozofii poskytování
sociálních služeb nebo vůči konkrétním metodám a formám práce.
Potřebujeme vést dialog mezi teologií a ostatními vědami, které
praktický obraz práce Diakonie určují, a vyvozovat z něj důsledky.
Ve vztahu církve a Diakonie je míček na obou stranách hřiště.
Diakonie nemůže od církve čekat jen podporu „svých“ aktivit nebo
zdroj finančních prostředků, ale také prorocké slovo a partnera
v hledání dalšího směřování. Ovšem i církev musí počítat s tím, že
existence Diakonie bude přinášet nové a často rušivé podněty.
Sborová společenství se rovněž nemohou vyvázat z vlastní
diakonické odpovědnosti a uplatňovat diakonickou funkci církve
pouze v oblasti sociální práce: V rozhovorech v rámci poradního
odboru křesťanské služby západočeského seniorátu ČCE jsme si
uvědomili, že sborovou diakonii nelze omezovat na sbírky či návštěvy,
ale že jde právě o otevření církevního společenství okolí – a tam
mohou patřit třeba kulturní akce, vydávání časopisu nebo třeba
nabídka hodnotné literatury ze sborové knihovny. Uplatnění principu
delegace, vytěsnění nepříjemných věcí na zvláštní agentury, se sice
v dnešní společnosti asi zcela vyhnout nemůžeme, ale máme si
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uvědomit, že ve svém plném rozvinutí se stává rakovinou organismu
společnosti, která rozežírá přirozené mechanismy jejího fungování.
Zůstaneme‑li u obrazu hřiště s „přátelským utkáním“ církve
a Diakonie, pak nezbytnou roli bude jako rozhodčí či spíše trenér
hrát také akademická sféra, která zdárnému průběhu „zápasu“
zatím zůstává namnoze dlužna.
K tomu je třeba se stále znovu vracet k teologickému pochopení
diakonie jako jednoho z konstitutivních znaků a jedné z funkcí
církve: martyria (svědectví), leitourgia (bohoslužba), koinonia
(společenství) a diakonia (služba). Diakonie je diakonií natolik,
nakolik zůstává „mezi světy“: nakolik dokáže být prostřednicí
mezi vnitřním životem církve a potřebami světa, nakolik se
dokáže přihlásit ke svým základům a zprostředkovat také něco
z uzdravujícího působení křesťanské zvěsti, společenství a slavení.
Takový úkol je nesnadný pro institucionální Diakonii, pro niž by bylo
jednoduší zůstat u vykazování poskytnutých služeb, které vyžaduje
a platí stát. Ale možná ještě náročnější je pro církev, kterou volá
z její uzavřenosti do sebe k tomu, aby přijímala odpovědnost za širší
komunitu a vstupovala do nových prostor setkání „na půl cesty“
a reagovala na aktuální problémy, aniž by se zříkala své nadčasové
identity. Právě to ale zůstává nejvlastnějším posláním diakonie.
Karel Šimr
Autor je evangelický farář s četnými aktivitami v Diakonii ČCE.
Působí také jako koordinátor Psychosociálního intervenčního
týmu ČR (mezioborového uskupení lidí, které se soustředí
na komplexní pomoc lidem po neštěstích).
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Diakonie není jen nízkou službou při stolech

Teologické otázky a souvislosti diakonické práce
V kurikulech teologických fakult v Evropě je teologie diakonie
(diakonika) spíše popelkou. Snad to souvisí s přesvědčením, že
diakonická práce nepotřebuje žádného teoretického zdůvodnění,
protože se nedá naučit jinak, než osobním nasazením v praxi; ale
hlouběji možná hrála roli skutečnost, že teologové jsou bezradní
vůči posledním otázkám lidské nouze. Jaké místo v plánech
všemohoucího a dobrotivého Boha zaujímají lidé nevyléčitelně
nemocní, těžce poškozené děti, oběti válek, hladu, násilí?
Nedříve však něco málo k vyjasnění pojmů: Diakonií zde
rozumím křesťansky motivovanou službu potřebným jakéhokoli
druhu, vždy v nějakém, byťsi minimálním stupni organizovanosti.
Teologie je pro účel našeho výkladu nikoli doktrinální systém,
a už vůbec ne konfesně profilovaný, nýbrž spíše typ či metoda
reflexe, orientované na Božím sebesdělení (zjevení), která,
podpořena tradicí křesťanského vyznávání, usiluje kriticky
porozumět skutečnostem církve, světa i člověka. Teologie se
ptá, co se to vlastně odehrává v diakonii, jaký obraz člověka,
světa, Boha zde dominuje. Teologie může diakonii přispět
samozřejmě také mnoha věcnými poučnými pohledy do dějin
křesťanské starosti o potřebné, počínaje tím, jak ve Starém
zákoně Hospodinův zákon dbá o vdovy, sirotky a příchozí, jak
Ježíš blahoslaví milosrdné atd., a ovšem jak se tyto základní
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impulzy promítly do praxe křesťanských společenství od prvních
až do nedávných dob.
Chci se krátce zamyslet nad třemi okruhy otázek, k nimž může
teologie jako metoda něco říci, otázek, které v nedávné teologické
diskusi byly vysloveny jako (zčásti nepříjemné) výzvy současné
diakonické praxi.
1. První okruh se týká osob, které diakonickou práci konají, jejich
motivací (pokud je či má být specifická) a povahy jejich práce. Je
známou věcí, že o diakonii v našem smyslu můžeme mluvit teprve
od počátku 19. století. Velkolepý projekt Theodora Fliednera
(1800 –1864) v německém Kaiserswerthu etabloval typ pracovnice
v diakonii (diakonky) jako obětavé, pokorné služebnice. Diakonie
je nesobecká, pokorná, obětavá služba bližním v nemoci či jiné
strázni, služba jednoznačně motivovaná křesťanským ethosem
a chápaná jako a osobní, konkrétní a především duchovní odezva
na Boží povolání. Tomu odpovídal životní styl diakonek, které se
zřekly rodiny a majetku a nabývaly nové identity, důstojnosti a síly
zvládat nesnadné úkoly.
Není překvapením, že v teologické diskusi se objevuje názor,
že tento obraz pracovníka v diakonii je nevhodný a je třeba jej
Diakonie není jen nízkou službou při stolech
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opustit. Autoři tohoto odmítání ovšem vedou argument oklikou
přes chápání novozákonních pojmů diakonia, diakonos, resp.
obrazu pokorného Ježíše ve zprávách evangelií, což prý vedlo
k pojetí diakonické práce jako „činnosti nižší a činnosti specifické
pro ženy“, jako „pokorného a obětavého sloužení“ v ovzduší
probuzenecké spirituality. Je pravda, že tato interpretace pojmu
diakonia, jak ji klasicky fixoval směrodatný Kittelův slovník
k Novému zákonu, je nedostatečná a zavádějící. Australský
katolický teolog John N. Collins prozkoumal tento pojem na celém
terénu řeckého písemnictví a shledal, že neoznačuje nízkou službu
(při stolech), vyhrazenou otrokům a nedůstojnou pro svobodné
občany; je užit i pro činnosti vznešené, vykonávané nositeli
autority, činnosti mediační, prostředkující (dia‑). V tomto pohledu
se jeví figura pracovníka v diakonii jinak. Je to pověřenec, nositel
delegované autority, jehož úkolem je, aby byl mediátorem mezi
společností zdravých a komunitou potřebných.
Ovšem fliednerovský model přežíval v Evropě po celé století,
ale po druhé světové válce nastala změna. Diakonická práce se
musela vřadit mezi instituce sociálního státu a stala se v Evropě
veřejnou službou. Proto podléhá obecným normám kvality
a nevyhoví‑li jim, končí. Funkcionální, operativní hledisko převládá.
Odpovídajícím způsobem se mění i obraz pracovníka v diakonii:
Stává se více „zaměstnancem“ a jeho neustále zdokonalovaná
profesionalita má větší váhu, než jeho vnitřní povolání.
2. Druhý okruh otázek se týká těch, kdo jsou příjemci diakonické
služby. Diakonická práce je trvale ve styku s lidmi, a to specificky
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s lidmi tak či onak postiženými. S nimi se setkávají lidští jedinci
sice nepostižení, ale vystavení právě příběhům lidí v různé nouzi.
Co jim může nabídnout teologická antropologie? Člověk – Boží
stvoření, obraz Boží ‑ kam až? Stále a bezvýhradně? Je zdravý,
nepostižený člověk normou Božího stvoření?
S velkou vehemencí se tomuto názoru vzepřel Ulrich Bach
v samostatné knize o tom, že nikdo nemá pevnou půdu pod
nohama. Bach jde ještě dále a uvažuje o různých představách
boha/Boha v pozadí diakonické práce. Je zde baal, bůh síly,
zdraví, úspěchu, který dbá na stabilitu poměrů. Je zde Jahve,
Bůh Abrahamův a lidu smlouvy, který vyvádí na poušť, svého
Syna vydává na kříž, neslibuje zajištěné pozice, nýbrž nejistotu
nesení kříže. To je dvojí optika, v níž artikulujeme svou představu
boha, víru v Boha. S tím korespondují dva typy diakonické práce.
Baalovská víra se diakonicky sklání k narušenému stvoření,
s cílem, aby se všichni dostali „nahoru“. Pak je „diakonie
impozantní opravárna“, pouhá pomáhající profese; postižení lidé
jsou fakticky odsunováni na okraj, marginalizováni, ghetoizováni.
Lidstvo se rozpadá do dvou velkých skupin, na příjemce a dárce
pomoci, přičemž na první skupině trvale lpí známka odchylky
od normálu. Naproti tomu víra, teologie a diakonie orientovaná
na Boha Jahve spatřuje v postiženém člověku nikoli postižení,
nýbrž milované Boží stvoření. Postižený člověk patří do variety
Božího stvoření. Cílem, k němuž Bach směřuje, je „integrovaná
integrace“. Úlohou diakonie je přispět k tomu, aby se integrace
(zdravých s nemocnými…) stala nikoli výjimkou, nýbrž integrální,
integrovanou součástí celého života společnosti.

3. Tím jsem se již dotkl třetího okruhu diskutovaných otázek: co je
cílovou představou diakonické práce. S Bachovou vizí integrované
integrace souzní také výklad Jürgena Moltmanna. Ten neoperuje
s obrazem Boha, nýbrž jeho referenčním rámcem je Boží
království, v jehož rámci Ježíš konal své činy pomoci. Horizont
Božího království je, měl by být horizontem služby diakonické.
V této perspektivě je diakonie anticipace „nového řádu všech věcí.
Není zmírňováním nouze, ošetřováním ran a sociální kompenzací,
nýbrž předjímkou nového života, nového společenství
svobodného světa. Bez této perspektivy království Božího se
diakonie stává bezmyšlenkovitou láskou, která jen kompenzuje.
Bez diakonie se však naděje Božího království stává utopií bez
lásky, která jen klade požadavky a obžalovává.“ Když Ježíš
blahoslaví chudé a jiné trpící, znamená to, že oni nejsou primárně
objekty dobročinnosti, nýbrž „soudruzi v Božím království“, bratry
(a sestrami) Syna člověka (Mt 25). Mají tedy být respektováni
v této své výsostné důstojnosti, jako subjekty, nikoli jako objekty
našeho soucitu. „Před veškerou pomocí stojí společenství a před
veškerou péčí přátelství… Boží království s Ježíšem nacházíme
tehdy, když vstupujeme do společenství s chudými, nemocnými,
truchlícími, provinilými, když je uznáváme za spoludědice
Království a jsme jimi přijati za bratry (a sestry).“ Jinak řečeno:
v diakonické práci v Ježíšově smyslu je překonáváno vše, co
odděluje (zdravého od nemocného, postiženého, troskotajícího,
vězněného atd.), je restituováno společenství všech, kdo se
mají stát dědici Božího království. To je specifický rys křesťanské
diakonie: Moment, který ruší vztahy dominance a závislosti ve
prospěch společenství. Moltmann resumuje: „Diakonie pracuje
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na překonávání bariér – bariér v člověku, mezi lidmi, mezi lidmi
a Bohem… Vše, co bylo rozděleno, se znovu schází.“
Bylo by samozřejmě možno uvádět i další podobné či souhlasné
názory teologů. Ty všechny nás vedou ke dvěma závěrečným
úvahám. Nejdříve nás vracejí k prvnímu bodu našeho výkladu,
k otázce, jaký je (by měl být) žádoucí profil pracovníka v diakonii.
Bez velkého přemýšlení nám bude jasno, že nevyhovuje ani
fliednerovský model soucitného snížení a ještě méně snad
model funkcionální profesionalizace, jak převládá dnes. Norský
teolog K. Nordstokke navrhuje, aby pracovník v diakonii změnil
svou roli zaměstnance ve prospěch role faciliátora, mediátora,
umožňujícího těm, kdo dosud byli „klienty“, aby dosáhli statusu
subjektů, agentů v Božím plánu s lidstvem. – Tím pracovník
nabude nové autority, nespočívající již v tradiční mlčenlivé servilitě,
a stane se prorockým hlasem, který pranýřuje nespravedlnost
a hlásá důstojnost ponižovaných. – Nabude i nové řeči,
osvobozené od funkcionální řeči profesionalismu, řeči otevírající
prostor pro nové přístupy, zastávající ty, jimž hlas a moc byly
upřeny. – Diakonické instituce získají novou metodu, odlišnou od
požadavku, že každá činnost musí být naplánována pro nějaký
specifický účel a odvažující se – inspirována z praxe, ne z teorie –
sáhnout po nabídkách, jež se mohou zdát nesmyslné.
A za druhé nás tyto teologické impulzy vedou k otázce, zda
současný systém diakonické práce, která je institučně včleněna
do sektoru veřejných služeb, nadále vyhovuje. Zde se obloukem
vracím k návrhům Nordstokkeho, aby se diakonie zbavila
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této závislosti na „ideologiích“ veřejné služby a pokusila se
o alternativní přístupy k lidským nouzím. Samozřejmě diakonie
nemůže veřejnému systému vnutit svou „teologii“ křesťanské
služby. Nemůže ani očekávat, že by její projekty mohly dosáhnout
na podporu z veřejných zdrojů. Co však může, je prorockými
znameními malých projektů neohroženě předvést, že „to jde
i jinak“, že kompetiční a komerční schéma troskotajícího sociálního
státu nemá absolutní platnost, že jsou nouze, které vyžadují jiný
přístup, že existuje také to, co katolický teolog B. Häring nazval
gratuitas, schopnost z daru žít a dar předávat, že ideologie
vztahu poskytovatel péče‑klient je v zásadě chybná, protože
vytváří nové vztahy závislosti, neslučitelné s pravým lidstvím, že
dobrovolnictví, služba neplacená, má své vlastní důstojenství, že
kooperace různých (církevních) subjektů v této oblasti není újmou
jejich údajně blahodárné konkurenčnosti, nýbrž vítanou synergií,
že je příležitostně třeba denuncovat kořeny společenského
zla (i v globálním rozměru) dříve, než se budeme starat o jeho
důsledky.
Vystoupit z veřejného systému sociálních služeb ovšem staví
diakonii před nesnadné dilema, a to nejen proto, že by se musela
zříci podpory z veřejných zdrojů; zásadněji se klade otázka, zda
je možno přehlížet obrovský rozsah nouze a zříci se velkých
institučních nástrojů k jejímu zvládání jen proto, aby si diakonie
zachovala svůj údajně křesťanský svéráz. To by zajisté bylo
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křesťansky nezodpovědné. Zároveň však platí, že tento tzv. svéráz
diakonické práce není účelem sám v sobě, že nepochybně
směřuje ku prospěchu těch, jimž diakonie poskytuje svou službu,
aby byla komplexnější, integrálnější, méně orientovaná na zisk
a kompetici a více na člověka v nouzi, ten obraz Boží, který patří
do rodiny Božích dětí.
Vzhledem k tomu, že postmoderní společnost toleruje nebo
i vítá „ostrovy pozitivní deviace“ nabízí se otázka, zda by diakonie
neměla tvořit podobné ostrovy alternativních přístupů, ať
uvnitř systému nebo mimo jeho rámec. V nich by bylo možno
svobodněji realizovat autenticky křesťanské přístupy, a to
v těsnějším dotyku s životem církve, se zdroji nových inspirací
a nové síly ze zvěstování Božího slova a Kristova stolu.
Pavel Filipi
Autor je profesorem praktické teologie na Evangelické teologické
fakultě UK, jejíž katedru vede. Specializuje se na obor teorie kazatelství
(homiletiky) a bohosliužby (liturgiky), jakož i na ekumenickou teologii.
Protože však teologie diakonie patří též do oblasti působnosti katedry,
zabývá se i tímto oborem.
Text je redakčně upravenou přednáškou,
jež vyšla v: M. Kaplánek (ed.): Teologie a sociální práce.
Dvacet let dialogu. Praha (Jabok pro ETF UK) 2013
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ČÍM ŽIJEME DNES:
PŘÍBĚHY Z DIAKONICKÉ SOUČASNOSTI

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje
sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci
rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylové domy, občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště apod. až
po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající. Dále Diakonie poskytuje humanitární pomoc (povodně) a zabývá se rozvojovou
spoluprací v zahraničí.
Na následujících stránkách přinášíme malou ochutnávku příběhů z diakonické současnosti.
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Diakonie pomáhá lidem s nejrůznějším postižením.
Provozuje domovy i stacionáře pro děti i dospělé. Pod její hlavičkou
funguje také osm speciálních škol napříč republikou. Lidem
s postižením umožňuje pracovat v chráněných dílnách nebo v sociální
rehabilitaci. Na jižní Moravě se právě staví dva nové diakonické
domovy: Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích pro lidi s těžkým
mentálním postižením a chráněné bydlení v Nosislavi pro seniory
a lidi se zdravotním postižením.

Chceme své křesťanství prakticky žít

S Ondřejem Mackem o sboru, Diakonii a společném budování domova
Lidé, kteří ztrácejí soběstačnost, musí často opustit svůj domov a odejít do nějakého „ústavu“. V jihomoravské Nosislavi jim svítá naděje,
že zůstanou skoro doma. Staví se tu chráněné bydlení, společný projekt nosislavského evangelického sboru a brněnského střediska
Diakonie. Nedaleko místa, kde před sto lety stál evangelický sirotčinec, roste dům, v němž by měli najít domov senioři a lidé s tělesným
postižením. S nosislavským farářem Ondřejem Mackem jsme hovořili o tom, jak nápad vznikl a proč by se měl sbor věnovat diakonii.
Kde se vzal nápad budovat v Nosislavi Diakonii?
Několik lidí v našem sboru o tom mluvilo už delší dobu před
tím, než jsem do Nosislavi přišel. Asi od samého začátku jsme
mysleli na naše starší sestry a bratry, naše sousedy. Vím, že
nepomůžeme všem, ale kdyby se nám podařilo alespoň někdy
zmírnit tu past, do které se dostávají lidé ve chvíli, kdy potřebují,
aby je někdo podepřel, pomohl jim, respektive past, do které
se dostávají jejich děti, které musejí volit mezi odchodem ze
Co bylo dál?
Začal maraton příprav projektu, domlouvání se sousedy, shánění
různých povolení a hlavně dotace, bez které to asi dnes nejde.
Byli jsme s žádostí úspěšní. Přislíbili nám 18 milionů z Evropské
Co na to sbor?
Ve staršovstvu jsme si řekli, že jsme docela živý sbor a že bychom se
měli přestat točit jen kolem svých starostí, nesoustředit se na natírání
rýn a běžný sborový provoz, ale své křesťanství ještě nějak jinak
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zaměstnání a péčí o své rodiče, tak to by bylo skvělé. Nakonec
jsme vymysleli, že na pozemku za naším sborovým domem
zkusíme v souladu s odbornými trendy postavit malý dům
chráněného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
nad čtyřicet let, tj. hlavně po autonehodách, a s tím zároveň rozjet
pečovatelskou službu pro ty, kdo ještě mohou být doma, což je
samozřejmě nejlepší.
unie, 3 miliony korun musíme ovšem sehnat sami. Tedy brněnské
středisko Diakonie ČCE, které celou stavbu zaštítilo a organizuje.

prakticky žít. Sbor měl na výběr: pozemek nechat ladem, nebo jej
časem prodat na stavební parcelu, vydělat na tom peníze a ty postupně
„projíst“, či s ním udělat něco jiného. A vybral si chráněné bydlení.
Chceme své křesťanství prakticky žít
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Bylo potřeba lidi přesvědčovat?
Všichni si asi nedokážou úplně představit, jak to jednou bude
fungovat, co to bude znamenat. To však nedokážu úplně ani já
sám. Občas se někdo ptal: Co z toho budeme mít? Obdobně
se však kdysi zeptali učedníci i Ježíše: „Čeho se nám tedy za to
dostane?“ (Mt 19,27) Ježíšova odpověď má dvě části: přislibuje

svým učedníkům budoucnost ve svém království (a o to stojíme,
ne?), a pak přiznává, že být s ním, žít Ježíšovým způsobem života,
není pohodlné, mnohdy je potřeba se lecčeho vzdát, leccos
obětovat a opustit, ale třeba tím také někdy člověk něco získá:
nové přátele, něčí vděčnost, radost, úsměv.

Vnímá sbor tuto stavbu jako cestu sblížení s lidmi v obci? Krok k lidem?
Diakonie byla už v časech první církve asi tím, co lidi na
pověst. Ale nevím, zda je to tak bráno. Občanská společnost to
křesťanech lákalo, zajímalo. I my to vnímáme tak, že chceme
nemá zrovna jednoduché. Čas ukáže.
svému okolí něco nabídnout, pokusit se trochu proměnit naši
Někde jsem četla, že společnost se kultivuje péčí. Souhlasíš?
Moc nevím, jak je to myšleno. Že společnost nemá odepisovat ty,
posunovalo, když jsem se musel o někoho starat, za někoho cítit
odpovědnost. A že překonávat vlastní pohodlnost a lenost, učit se
co (už) jí nejsou, podle některých či nějakých kritérií, tak užiteční,
vnímat svět nejen vlastníma očima, držet páté přikázání, být uctivý
je jasné. Že v době, kdy už skoro nikdo nežije ve vícegenerační
k těm, kterým paměť mizí, není nic jednoduchého.
rodině, je prvek vzájemné odpovědnosti třeba do výchovy
vrátit jinak, také. Můžu říci jen za sebe, že mě hodně v životě
V souvislosti s odlukou církve od státu čeká církev a sbory období větší finanční nejistoty. Je dobré se teď pouštět
do poměrně rozsáhlého projektu, jakým je vaše diakonické zařízení?
Těžko odpovědět. Základní kámen k chráněnému bydlení jsme
je dobré. Byl jsem na začátku u projektu Bienále pro Diakonii,
které organizoval dejvický sbor, a z jehož výtěžku podporoval
vyňali ze zdi zbylé z toleranční modlitebny, která se začala
stavět v dubnu 1783. Tehdejší stavebníci na tom byli rozhodně
své partnerské středisko ve Stodůlkách. A měl jsem dojem, že
jsem byl svědkem hezkého oživení života sboru i jeho diakonické
hůř a museli se osvědčit podstatněji víc. Bez dotací a s většími
služby. Podařilo se, že lidé dělali něco společně, více se vzájemně
riziky. Už jen to, co máme za sebou, stálo spoustu peněz, sil
a času hodně lidí, přeskakování nejrůznějších překážek, které
poznali a zároveň viděli smysl toho, co dělají. Začali jinak vnímat
„své středisko“. Doufám, že se u nás odehraje alespoň trochu
ubírají na náladě. Myslím, že se to dá jakžtakž zvládat, jen když
máš nastaveno hodně hluboko, že to může mít smysl, že to
podobné probuzení.

Rozhovor s Ondřejem Mackem vedla Lenka Ridzoňová
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Důležitou oblastí diakonických služeb je také pomoc a podpora pro lidi v obtížných životních situacích.
Diakonie provozuje azylové domy pro matky s dětmi nebo nízkoprahové kluby pro děti a mládež.
Široké veřejnosti slouží několik občanských poraden. Pomáhá lidem ohroženým zadlužováním a exekucemi.
Podílí se také na aktivizaci rodin s dětmi, jež jsou dlouhodobě v těžké sociální situaci. Diakonie se také věnuje
práci s migranty a pomoci obětem násilí a obchodování s lidmi. V neposlední řadě poskytuje krizovou pomoc
těm, kteří si nevědí rady se svou aktuální složitou situací.

Jakou řečí mluvíš ty?

SOS centrum Diakonie představilo slovník svých klientů. Doslova.
„Kdes byl celou noc, ty hajzle?“ „Za co jsi utratila ty zasraný
prachy?“ „Všude máš bordel, jenom se celej den flákáš!“ Víte, jak
tyto věty přeložit do češtiny? Myslíte, že by takový překlad pomohl
těm, z jejichž úst vychází, nebo těm, jimž jsou tato slova určena?
Diakonie představila neobvyklý slovník, jejž vydalo SOS centrum
Diakonie v Praze. Jde o slovník „Násilnicko‑český“ a jak vám
zřejmě z úvodních vět neuniklo, je to dílo, které si nebere příliš
servítky. Ona to není žádná nezáživná příručka. Slovník byl
vytvořen na základě autentických výpovědí klientů programu pro
násilníky. Jeden z nich ke svému příspěvku napsal: „Bohužel jsem
většinu těchto vět sám použil a nejhorší je, že v původní verzi bez
překladu.“
V SOS centru již několik let funguje unikátní program zaměřený na
zvládání agrese. Mezi jeho klienty patří násilné osoby, pachatelé
domácího násilí a osoby se sklony k agresivnímu chování vůči
svým blízkým – partnerům, dětem, rodičům. Do programu mohou
být zařazeny ti, jejichž chování vykazuje znaky domácího násilí.
Tam, kde role agresora a oběti ve vztahu jsou neměnné, ale
i tam, kde k agresivnímu chování dochází vzájemně nebo střídavě
u obou partnerů. Patří sem i osoby, které se chovají agresivně
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k jiné generaci, tedy například rodiče k dětem, dospělé děti
k rodičům či prarodičům.
Mimo e‑mailových či telefonických konzultací mohou ti, kteří se
odhodlali hledat pomoc se zvládáním vlastní agrese, využít v SOS
centru individuální, párovou a dokonce také skupinovou terapii.
Terapeutická skupina násilných osob funguje jako jediná v České
republice.
Všechny tyto služby jsou bezplatné a mohou být poskytnuty
anonymně. Možná ve svém okolí víte o někom, komu by tento
program mohl pomoci. Přečtěte si víc na www.soscentrum.cz.
„Měla jsem o tebe strach.“ „Bojím se, že nevyjdeme s penězi.“
„Nemůžu najít ponožky. Nevíš, kam jsem je dal?“ Takhle česky už
to zní líp, co říkáte? Slovník si můžete stáhnout ve formátu pdf
a přečíst celý. Najdete ho na webové adrese www.diakonie.cz/
slovnik.
Pavel Hanych

Jakou řečí mluvíš ty?

41

Stavíme lidi na nohy

Diakonická pomoc přes hranice kontinentů
Woode Asharge je vdova. Je jí 30 let a je HIV pozitivní. Vdávala
se ve čtrnácti letech. V Etiopii to není nic neobvyklého. Brzy po
svatbě se narodila holčička, potom kluk. Porod třetího dítěte se
komplikoval. Holčička se nakonec narodila zdravá, Woode však
skončila v nemocnici, kde při standardním vyšetření zjistili, že je
HIV pozitivní. Byl to šok, vždyť kromě manžela nepoznala jiného
muže.
V etiopských rodinách to tak bývá: manžel vyrazí do města
za prací, tam si zaplatí prostitutku a nakazí se. A nákazu poté
přenese i na svou ženu. Jakkoli je léčba možná a dostupná, (léky
Etiopii poskytují americké nadace) muži často umírají dříve, než se
sebou začnou něco dělat.
Když se na celou věc přišlo, manžel Woode opustil. Zůstala
s dětmi sama. Bez práce. Neměla z čeho žít. Vzala tedy děti
včetně nejmladší sotva narozené dcerky a vydala se na cestu
k mamince do vesnice vzdálené padesát kilometrů. Cesta byla
zbytečná. Když se matka dozvěděla, že je dcera HIV pozitivní,
vyhnala ji i s dětmi z domu. Woode se tedy vrátila zpět do své
chatrče v Bahir Daru, kde s dětmi sotva přežívali. Občas něco
dostali od sousedů. Děti ani nemohly chodit do školy. Woode
ležela doma na hliněné podlaze a přála si zemřít.
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Naštěstí se Woode dozvěděla o místní pomáhající organizaci
DASSC. S mladou ženou se setkal sociální pracovník a povzbudil
ji k zapojení do projektu. Z příspěvku Diakonie ČCE pomohla
DASSC Woode získat základní dovednosti a zřídit si malý
obchůdek. Byla to vlastně jenom malá místnost v její chatrči, do
níž vybourali okno. Woode začala prodávat kávu, čaj a ovoce.
Po třech měsících se pustila do povinného spoření. Nejprve
si z našetřených peněz koupila hejno slepic a začala prodávat
vajíčka. Potom si ušetřila na ledničku (v Etiopii je to vzácnost)
a dnes si u ní lidé z okolí kupují chlazené nápoje. Z dalších
našetřených peněz plánuje nechat si zavést vodovod.
Dnes jednatřicetiletá Woode je HIV pozitivní. Má ovšem práci
a stálý výdělek a tím zajištěnou pravidelnou životosprávu pro sebe
i děti. Důsledně se také léčí a je dobrou matkou svým dětem.
Ty už zase chodí do školy. Mají naději na lepší budoucnost.
Věřili byste, že na záchranu matky a jejích dětí, na stabilizaci
jejich života, na to, aby se společně postavili na nohy, postačila
počáteční investice ve výši zhruba pěti tisíc korun?
Jan Dus, Pavel Hanych

Diakonie působí také na poli humanitární a rozvojové
pomoci. Již od roku 1997 pomáhá lidem postiženým
povodněmi v České republice. Organizuje dobrovolnickou
humanitární pomoc v postižených lokalitách i veřejnou
sbírku na podporu těch, jimž voda nejvíce ublížila. Vedle
toho se Diakonie angažuje také v oblasti rozvojové
pomoci: specializuje se zejména na zemědělství, podporu
zdrojů obživy a sociální služby. Diakonii tak znají lidé
v Etiopii, Moldavsku, Gruzii nebo Kambodži. V oblasti
humanitární pomoci v zahraničí působí také Jordánsku
a v Myanmaru/Barmě.

Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

Čím žijeme dnes:
Příběhy z diakonické současnosti

Stavíme lidi na nohy

43

Až do konce spolu
S paní Marií Cardovou o životě v Krabčicích, zpívání i o skutečném Domově
Paní Marie Cardová (*1923), patří mezi obyvatele krabčického
Domova odpočinku ve stáří. Je tomu osm let, co se sem
s manželem nastěhovali. Bylo jim dáno prožít tu společně dva
a půl roku života, než její choť, někdejší evangelický farář v Horní
Čermné, odešel do skutečného Domova. Paní Cardová s láskou
vzpomíná na chvíle s ním a zároveň se těší z přítomnosti.
I v pokročilém věku žije život naplno a snad mohu po krásném
rozhovoru s ní dosvědčit, že je ráda na světě (a také v krabčickém
Domově). V našem povídání nechyběl povzdech nad tím, co bylo
a je v životě těžké, ale ani její osobitý humor, energická mluva
a jasné oči.
Na nočním stolku vedle postele jsou pěkně srovnány knížky: Bible,
zpěvníky, knihy modliteb a hesla Jednoty Bratrské. To vše paní
Cardová každé ráno znovu otevírá. Aby toho nebylo málo, udržuje
se i v jazykové kondici: „Pokaždé čtu hesla napřed česky, pak
také německy a anglicky,“ ukazuje na cizojazyčné verze Hesel.
„A píšu, támhle v koutě mám takový malý starý psací stroj, ale
pořád funguje. Rukama už mi to jde hůř,“ vysvětluje.
Kromě čtení, psaní a povídání taky paní Cardová ráda zpívá.
„Slyšela jsem, že zpívání podporuje činnost jiné části mozku,
než třeba mluvení. A tak hledím, abych si to procvičila. Třeba
dopoledne, když je tu klid, zavřu dveře do pokoje, lehnu si
a potichu si zazpívám pár písniček.“

Paní Cardová bydlí v jednolůžkovém pokoji, na stěnách nechybí
rámečky s biblickými verši nebo fotografie rodiny, která ji často
navštěvuje. „Na pokoji je sama, ale ráda se účastní společného
života celé komunity. Byla členkou představenstva uživatelů
a v době, kdy nebyl ve středisku farář, se spolu s dalšími třeba
aktivně chopila přípravy biblických hodin. Dnes pravidelně navštěvuje
evangelické bohoslužby i katolickou mši. „Katolický pan farář mne
tuhle vybídl, abych si vzala biblické čtení. Tak jsem to ráda jako
evangelička přijala. Vidíte, jak nám tady pěkně funguje ekuména.“
V rozhovoru vzpomínáme také na jejího muže: „Manžel byl na tom
hůř než já, pobýval na jiném oddělení pro lidi s Alzheimerovou
chorobou zvaném Vážka. Ale já jsem tam za ním denně chodila.
Hned ráno po snídani už na mne čekal, já jsem si ho vzala a na
vozíku jsme dojeli třeba do kaple. Tam jsme si povídali, zpívali,
modlili se. Nebo jsme chodili ven do parku. Celé dny jsme spolu
mohli trávit. Za to jsem moc ráda,“ vzpomíná s vděčností na
závěrečnou etapu společného života.
Na otázku, jestli může být seniorský domov skutečným domovem,
odpovídá s jistou opatrností: „Víte, skutečný domov, to jsme měli
doma s manželem. Asi to byl opravdu dobrý domov, protože
se tomu těžko něco vyrovná. Ale tady jsem ráda. Je tu dobré
prostředí a jsem vděčná, že jsem mohla dosloužit manželovi, že
jsme tu mohli být až do konce spolu.“
Pavel Hanych
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Nejpočetnější skupinu uživatelů diakonických služeb tvoří senioři. Těm Diakonie pomáhá v mnoha zařízeních
napříč republikou. Provozuje několik seniorských domovů, které vytvářejí důstojné prostředí pro podzim lidského
života. Mnoha seniorům žijícím ve svém domácím prostředí zajišťuje pomoc prostřednictvím pečovatelských
či ošetřovatelských služeb. Diakonie provozuje také stacionáře pro seniory, v nichž se jim dostává praktické
pomoci i nabídky různých aktivit. Početnou skupinu klientů tvoří také lidé se syndromem demence, nejčastěji
s Alzeimerovou chorobou.

POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ

JSME DRUHÝ NEJVĚTŠÍ
nestátní poskytovatel sociálních služeb
a občanské pomoci v České republice

V LIBOVOLNÝ OKAMŽIK PRACOVNÍHO DNE
VYUŽIJE NAŠICH SLUŽEB
2 200 lidí

PATŘÍ K NÁM
30 středisek a 8 škol
110 zařízení v ČR ve 12 krajích
125 registrovaných sociálních služeb
1500 zaměstnanců

PODÍLÍME SE TAKÉ
na rozvojové pomoci v zahraničí
a humanitární pomoci v ČR

POMÁHÁME
seniorům
lidem s postižením
lidem v obtížné situaci
lidem na sklonku života

Pomoc má mnoho tváří:
Čtvrtstoletí obnovené Diakonie

VĚNUJEME SE
celospolečenským tématům
a kampaním

Pomoc má mnoho tváří
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STŘEDISKA A SPECIÁLNÍ ŠKOLY DIAKONIE ČCE
(řazeno podle krajů)
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Středisko křesťanské pomoci v Praze
skp.diakonie.cz
Nejstarší středisko Diakonie pečuje o seniory,
provozuje SOS centrum pro lidi v krizových
situacích, je nablízku ohroženým a sociálně
slabým rodinám. Poskytuje také služby pro lidi
s duševním onemocněním Dobroduš.

Diakonie Stodůlky
stodulky.diakonie.cz
Diakonie v pražských Stodůlkách
nabízí od roku 1994 sociální
a terapeutické služby dětem, mládeži
i dospělým lidem s postižením.
Středisko je významným
poskytovatelem služby rané péče,
jež komplexně podporuje rodiny
s postiženým dítětem.

Speciální škola Praha-Stodůlky
stodulky‑skola.diakonie.cz
Ve Stodůlkách Diakonie provozuje vedle
střediska také speciální školu pro žáky
s těžkým kombinovaným postižením. Nad
rámec vzdělávání a výchovy nabízí škola
aktivity jako vyjížďky do školy v přírodě,
fyzioterapii, canisterapii a další.

PRAHA

Středisko celostátních programů a služeb
scps.diakonie.cz
Zastřešuje programy specializované pomoci lidem v rámci
celé ČR. Provozuje služby pro zrakově postižené, poradnu
LifeTool (asistivní technologie), pracuje s migranty a také
s lidmi obchodovanými a vykořisťovanými na trhu práce.

Středisko humanitární a rozvojové pomoci
hrp.diakonie.cz
Od roku 2011 poskytuje humanitární pomoc při mimořádných
událostech v České republice (povodně) a organizuje rozvojové
projekty v zahraničí (Etiopie, Sýrie, Moldavsko a další).

Speciální škola Praha-Strašnice
strasnice‑skola.diakonie.cz

Diakonie Ratolest
ratolest.diakonie.cz

Škola nabízí vzdělávání žákům s mentálním
a kombinovaným postižením. Úzce spolupracuje se
střediskem Diakonie Ratolest. Pro své žáky připravuje také
výlety, ozdravné pobyty nebo různorodé kulturní akce.

Středisko Ratolest v Praze‑Strašnicích bylo
zřízeno v roce 1991 jako denní stacionář pro děti
a mladé lidi s mentálním a kombinovaným
postižením. Dnes poskytuje středisko dvě služby:
denní stacionář a ranou péči.

Diakonie Zvonek
zvonek.diakonie.cz

Speciální škola Praha-Michle
michle‑skola.diakonie.cz

Středisko Zvonek v Praze 4 poskytuje
podporu a pomoc lidem s postižením.
Bylo založeno v roce 1992 a dnes
provozuje domov pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné
bydlení a centrum denních služeb.

Speciální škola v pražské Michli poskytuje výchovu
a vzdělávání dětí s mentálním postižením,
s více vadami a autismem. Provozuje také internát pro
mimopražské žáky. V rámci výuky poskytuje plavání,
canisterapii, hipoterapii a další.

Pomoc má mnoho tváří:
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

Diakonie Libice
libice.diakonie.cz
Středisko v Libici nad Cidlinou od roku 1991
poskytuje své služby především seniorům a lidem
se zdravotním postižením. V posledních letech
se jeho činnost více zaměřuje na péči o osoby
s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence.

Diakonie Čáslav
caslav.diakonie.cz
Středisko vzniklo v roce 1991, ale již v roce
1889 byl v Čáslavi založen evangelický spolek
Marta, který se staral o chudé a jinak potřebné.
Dnes středisko pomáhá dětem a mladým lidem
s postižením.
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Diakonie Vlašim
vlasim.diakonie.cz

Speciální škola Čáslav
caslav‑skola.diakonie.cz

Středisko ve Vlašimi poskytuje od roku 2005 službu
Dům na půl cesty jako přechodné ubytování mladým
lidem, kteří ocitli ve složité sociální situaci, a také azylový
dům pro matky s dětmi. Středisko navazuje na práci
sdružení Exodus, které založili v roce 1992 představitelé
benešovského sboru ČCE.

Čáslavská škola je plně organizovaná škola
pro žáky s mentálním a kombinovaným
postižením. Škola navazuje na středisko
Čáslav a spolupracuje s ním ve volnočasových
aktivitách, využívá možností rehabilitace nebo
speciálních terapií.

JIHOČESKÝ KRAJ

Diakonie Rolnička
rolnicka.diakonie.cz
Středisko v jihočeské Soběslavi poskytuje služby dětem
a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
Rolnička byla založena na podzim roku 1993 skupinou
rodičů a členů sboru ČCE. Dnes navštěvuje Rolničku
více než 60 dětí i dospělých s postižením z celého
Táborska.

Speciální škola Soběslav
sobeslav‑skola.diakonie.cz
Speciální škola v Soběslavi vzdělává děti a žáky
s mentálním a kombinovaným postižením. Pro dospělé,
kteří dosud nezískali vzdělání, organizuje škola kurs
pro doplnění základů vzdělávání. Škola je optimálně
provázána se sociálními službami střediska Rolnička.
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Diakonie Blanka v Písku
pisek.diakonie.cz
Písecká diakonie od počátku své činnosti
v roce 1992 poskytuje péči starším
a nemocným občanům zejména z Písku
a okolí. Středisko provozuje domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem
a terénní pečovatelskou službu.
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PLZEŇSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

Diakonie Západ
zapad.diakonie.cz

Diakonie Jablonec
jablonec.diakonie.cz

Středisko v západních Čechách vzniklo v roce
2012 sloučením středisek v Plzni, Rokycanech
a Merklíně. Za svůj cíl si klade navázat na vše
dobré a podstatné, co se podařilo vytvořit za
20 let působení Diakonie v Plzeňském kraji.
Pomáhá ve všech oblastech lidského života od
dětství až po stáří.

Středisko vzniklo (tak jako mnohá
další střediska) z vůle členů
evangelického sboru v Jablonci
nad Nisou, kteří se rozhodli
věnovat své síly praktické pomoci
potřebným. Od roku 2006
provozuje terénní pečovatelskou
službu a od roku 2009 také
nízkoprahové zařízení děti
a mládež Kruháč.

Speciální škola Merklín
merklin‑skola.diakonie.cz
Speciální škola v Merklíně
poskytuje výchovu a vzdělávání
dětem s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a autismem.
Zajišťuje vzdělávání žáků se
speciálními potřebami z celého
Plzeňského kraje.
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ÚSTECKÝ KRAJ
Diakonie Most
most.diakonie.cz
Mostecká Diakonie již od roku 2000 pomáhá lidem
v nepříznivé sociální situaci nalézt uplatnění ve
společnosti. Provozuje azylový dům, terénní sociální
práci, dobrovolnické centrum nebo občanskou
poradnu. Soutřeďuje se se také na aktuální
problematiku dluhového poradenství.

Diakonie Litoměřice
litomerice.diakonie.cz
Původní azylové centrum založené roku 1992 je dnes
jedním z největších středisek Diakonie a vyrostlo do nabídky
služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se
zdravotním postižením. Dnes středisko provozuje například
také chráněnou restauraci Klobouk v Terezíně.

Diakonie v Krabčicích
krabcice.diakonie.cz
Domov odpočinku ve stáří v Krabčicích, kde Diakonie
obnovila činnost v roce 1991, je místem pro důstojný
život a klidné stáří. Krabčický Domov leží obklopen
rozlehlým parkem na úpatí památné hory Říp.
Historie domova sahá až do poloviny 19. století.
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Diakonie Světlo ve Vrchlabí
svetlo.diakonie.cz

Diakonie Betanie v Náchodě
betanie.diakonie.cz

Posláním střediska je podporovat lidi
s postižením či duševním onemocněním
a ukázat, že mohou být
pro společnost obohacením. Středisko
bylo založeno v roce 1992 a dnes
provozuje tři sociální služby.

Středisko Betanie v Náchodě, které bylo založeno v roce
1991, usiluje o smysluplný a hodnotný život obyvatel domova
navzdory těžkému postižení. Pomáhá lidem s roztroušenou
sklerózou, huntingtonovou nemocí nebo jiným onemocněním
například po úrazu páteře, hlavy a podobně.

Speciální škola Vrchlabí
vrchlabi‑skola.diakonie.cz
Speciální škola ve Vrchlabí vzdělává
žáky s mentálním a kombinovaným
postižením, více vadami a autismem.
Škola je myšlenkově i organizačně těsně
spjata s činností vrchlabského střediska
Diakonie.
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Diakonie Dvůr Králové
dvur‑kralove.diakonie.cz

Diakonie Milíčův dům v Jaroměři
milicuv‑dum.diakonie.cz

Středisko Diakonie ČCE ve Dvoře Králové
nad Labem založené v roce 1991 slouží
seniorům a lidem
se zdravotním postižením. Pomáhá
naplňovat jejich základní lidské potřeby
a podporuje je v aktivním způsobu života.

Již od roku 1992 působí v Jaroměři středisko Diakonie
Milíčův dům, které provozuje nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež. Jeho posláním je usilovat o pozitivní změnu v životě
dětí a mladých lidí, kteří se ocitají v nepříznivé situaci.

KRAJ VYSOČINA

OLOMOUCKÝ KRAJ

Diakonie v Myslibořicích
mysliborice.diakonie.cz

Diakonie v Rýmařově
rymarov.diakonie.cz

Činnost střediska v Myslibořicích na Třebíčsku, jež sídlí
v barokním zámku, se zaměřuje na pomoc seniorům
a lidem s Alzheimerovou chorobou. Diakonie zde
obnovila svoji činnost v roce 1991, historie Domova
však sahá až do roku 1926.

Středisko, které zahájilo činnost v roce 1993,
pomáhá a podporuje lidi znevýhodněné stářím,
ale také mentálním či tělesným postižením.
Poskytuje celkem 7 registrovaných sociálních
služeb zejména pro seniory.

Diakonie v Sobotíně
sobotin.diakonie.cz
V roce 1991 Diakonie převzala zpět zestátněný
domov důchodců a postupně zde vybudovala
domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem, pečovatelskou službu i další služby.
Středisko má i pracovnici oceněnou titulem
Pečovatelka roku 2013.
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Diakonie Brno
brno.diakonie.cz

Diakonie Ostrava
ostrava.diakonie.cz

Středisko funguje od roku 1993, zprvu jako pobočka střediska
v Kloboukách. Poskytuje podporu a pomoc seniorům a také osobám
s duševním onemocněním. Od roku 2007 působí rovněž v Letovicích
na Blanensku, kde navazuje na práci občanského sdužení Agapé.

Ostravské středisko Diakonie ČCE nabízí sociální
služby seniorům, lidem se zdravotním postižením
a také osobám v krizových situacích – ženám,
matkám s dětmi z Ostravy a blízkého okolí.
Poskytuje také služby v oblasti sociálně‑právní
ochrany dětí. Založeno bylo v roce 1991.

Diakonie BETLÉM
betlem.diakonie.cz
Středisko BETLÉM v Kloboukách u Brna patří k nejstarším v Diakonii,
založeno bylo ještě před listopadem 1989 jako zařízení brněnského
seniorátu ČCE, později se připojilo k obnovené Diakonii. Od počátku
pomáhá dětem a dospělým s postižením – dnes ve třech zařízeních,
čtvrté se právě buduje.

Speciální škola Ostrava
ostrava‑skola.diakonie.cz
Speciální škola v Ostravě zajišťuje výchovu
a vzdělávání dětí s kombinovanými vadami.
Součástí výuky jsou prvky muzikoterapie,
ergoterapie, arteterapie, dramaterapie a další.
Škola úzce spolupracuje s Ostravskou univerzitou.
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Diakonie Valašské Meziříčí
valmez.diakonie.cz
Starší ze dvou valašskomeziříčských středisek Diakonie bylo
založeno v roce 1993. Pomáhá seniorům
se zdravotním postižením s péčí o sebe a o chod domácnosti.
Klienti také mohou trávit volný čas v denním stacionáři.

Hospic Citadela
hospic‑citadela.diakonie.cz
První a dosud jediný diakonický hospic poskytuje od roku 2003
ve Valašském Meziříčí paliativní péči nevyléčitelně nemocným
lidem a sociální pobytové služby. Hospic je místem laskavé péče
o umírajícího člověka a vytváří bezpečné prostředí nemocným
a jejich blízkým.

Diakonie Cesta v Uherském Hradišti
cesta.diakonie.cz
Provozuje denní stacionář pro klienty s hlubokým mentálním
či kombinovaným postižením a poradnu rané péče. Středisko
bylo založeno v roce 1997 a vybudovalo si pevné místo na poli
sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolí.

Diakonie Vsetín
vsetin.diakonie.cz
Vsetínská Diakonie poskytuje rozsáhlou sociální pomoc
seniorům. Dlouhodobě také pracuje s dětmi, rodinami, pomáhá
sociálně vyloučeným na Vsetínsku. Středisko také každoročně
pořádá pěveckou soutěž pro seniory SeniorSTAR.
Pomoc má mnoho tváří:
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Nevšední projekty a kampaně

Projekty mezinárodní spolupráce pro rozvoj sociálních služeb
LIEN – ve spolupráci s mezinárodním uskupením Salmon Group absolvovalo v letech 1998 až 2000 na 50 pracovníků Diakonie
z oblasti péče o seniory stáže v několika zemích Západní Evropy.
Ne/závislý život – obdobně vycestovaly s podporou partnerské nizozemské organizace s’Herren Loo koncem 90. let desítky
pracovníků, tentokrát ze středisek pečujících o lidi s mentálním postižením. Z obou projektů vznikly sborníky shrnující poznatky
a doporučení pro další rozvoj.
Vzdělávací programy s Presbyterian Church v USA – díky této spolupráci získala Diakonie kvalitní lektory z oblasti rozvoje
neziskového sektoru, kteří proškolili naše zaměstnance. Navázal studijní výjezd ředitelů do Minnesoty v roce 2000. Spolupráce se
přenesla do Pensylvánie v kontaktu s organizací Presbyterian Senior Care a sbory. Dlouholetá podpora zdejších partnerů pokračovala,
v roce 2011 až 2013 se poté uskutečnily studijní cesty ředitelů seniorských zařízení, speciálních škol a dalších pracovníků do
Pensylvánie a Nebrasky.
Humanitární pomoc v Černé Hoře – během válečného konfliktu v Kosovu se v letech 1999 až 2000 podařilo, mj. díky finanční
pomoci z USA, poskytnout pomoc lidem v uprchlických táborech, jakož i místním zařízením sociálních služeb.
Spolupráce s Diakonií Cluj, Rumunsko – za podpory švýcarské organizace HEKS uspořádala Diakonie v letech 2006 až 2009
několik konzultací pro rumunské partnery jak u nich, tak v tuzemsku s cílem přispět k rozvoji tamní diakonické práce.
Postní sbírka pro Etiopii – od roku 2008 vyhlašuje Diakonie postní sbírku na podporu etiopských rodin, zvláště žen pečujících
o sirotky, oběti epidemie AIDS. Sbírka probíhá každoročně v březnu a dubnu se zapojením veřejnosti, zaměstnanců organizace a sborů.
Obdobou je neméně významná vnitrocírkevní Svatodušní sbírka, pořádaná v květnu a červnu u příležitosti svátku letnic, jejíž výtěžek
putuje na podporu potřebných projektů a služeb.
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Další stěžejní projekty a kampaně
Lifetool – ve spolupráci s rakouskými partnery Diakonií–Auslandshilfe, institutem LifeTool Linz a nadací ERSTE Stiftung vznikla
v roce 2007 v Praze poradna Lifetool. Zabývá se odborným poradenstvím v oblasti asistivních (podpůrných) technologií a alternativní
komunikace. Poradenství se specializuje především na bezbariérový přístup k počítači a jeho využití jako prostředku tzv. augmentativní
a alternativní, neverbální komunikace; nabízí lidem se zdravotním postižením možnost vykonávat činnosti, jež by bez využití inovativních
technologií zvládat nemohli.
Buď sousedem – projekt pomáhá od roku 2008 cizincům žijícím u nás zapojit se do života české společnosti. Umožňuje jim najít nové
přátele, „sousedy“ tam, kde bydlí. Zároveň působí na lidi z většinové společnosti, aby díky osobní zkušenosti a informovanosti dokázali
lépe přijmout cizince žijící mezi námi. Diakonie zde čerpá ze zkušenosti dlouholetého působení v dané oblasti. Tam, kde se nevytvoří
sociální vazby mezi migranty a Čechy, je proces integrace velmi obtížný.
Senior a já – kampaň na podporu konceptu utváření Společnosti přátelské všem generacím proběhla v letech 2005 až 2006 díky
finanční záštitě NROS. Uskutečnila se putovní výstava Pořád jsem to já – lidský věk očima známých fotografů, natočen byl stejnojmenný
dokumentární film, vydány informační brožury nejen pro seniory. Další akce Společnosti přátelské všem generacím podpořila v řadě
středisek Diakonie společnost Walmark, a. s..
Bydlení seniorů – průzkumný projekt sledoval v letech 2009 a 2010 podmínky života seniorů ve vlastním, domácím prostředí, tedy
mimo institucionální obydlí. Mezi nosné výstupy patří publikace O bydlení seniorů s řadou cenných rad a kontaktů, které zdůrazňují
včasné řešení otázky bydlení, aby domovy starších lidí zůstaly bezpečné i při zhoršení jejich pohybových, smyslových dovedností
a komunikace. Vznikl také stejnojmenný dokumentární film.
Ne násilí – Program na pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce vznikl v roce 2009. Služby jsou určeny bez rozdílu
obyvatelům České republiky i cizincům. Součástí programu je mj. terénní práce pro vyhledání a identifikaci obchodovaných lidí, zajištění
azylového bydlení, krátkodobá krizová intervence na pomoc obětem, jakož i podpora při řešení přetrvávající nepříznivé sociální situace.
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Dar s velkým D – DMS DIAKONIECCE na číslo 87 777 – od roku 2012 organizuje Diakonie veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je každý
měsíc transparentně určen vybranému zařízení či sociální službě. Sbírka samotná není jen platformou k získání finančních prostředků,
ale i prezentací významu a potřebnosti práce diakonických středisek a škol speciálních.
Povodňová pomoc – DMS POMOCPOVODNE na číslo 87 777 – Diakonie je dlouhodobě zapojena do Integrovaného
záchranného systému ČR při Ministerstvu vnitra. Prostřednictvím vlastního střediska humanitární a rozvojové pomoci zajišťuje
dobrovolníky, materiální, finanční i tzv. první občanskou psychosociální pomoc. Pomoci obětem živelných katastrof se Diakonie věnuje již
od roku 1997 a rozdělila zde více než 72 milionů korun z veřejné sbírky, darů zahraničních partnerů i vlastní církve.
Plníme přání seniorům – program je společným projektem společnosti Sodexo, Diakonie a Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR. Cestou osvětové kampaně a veřejné sbírky pořádané od roku 2013 má za cíl uskutečnit přání a sny seniorům, jež by jinak nemohly
být naplněny. Sbírka plní zážitková přání 20 seniorů a 20 seniorských zařízení ročně, Sodexo navíc výtěžek sbírky svým příspěvkem
zdvojnásobuje. www.plnime‑prani‑seniorum.cz
Pečuj doma – dlouhodobý projekt nabízí ucelenou podporu laických rodinných pečovatelů, kteří se starají zejména o seniory,
prostřednictvím dosud chybějícího komplexu informačních, poradenských a vzdělávacích činností. Od r. 2013 probíhají po celé
ČR bezplatně semináře pro veřejnost, vycházejí obsáhlé příručky, podpora probíhá na poradenském portálu a bezplatné lince
800 915 915. www.pecujdoma.cz
Kampaň Otevřeno seniorům – v letech 2010 až 2013 vystupovala Diakonie s kampaní věnovanou problematice diskriminace
starších občanů ve společnosti. Ve snaze o důslednou změnu pohledu české veřejnosti na seniory projekt zdůrazňoval, že stáří
a stárnutí má svoji kvalitu a cenu, přičemž senioři jsou přehlíženi a podhodnoceni. V obsáhlém cyklu reklamních sdělení (visuály, tv spot,
instalace, články, ankety aj.) se Diakonie snažila vyvolat diskusi nad nejčastěji tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si naše
společnost vůči fenoménu stáří podržuje. Získaná ocenění: Žihadlo 2010‑2011, Být vidět!, Golden Stilleto, shortlist MFF v Cannes 2011.
www.otevrenoseniorum.cz
Kampaň Vyloučení – nastupující kampaň roku 2014 až 2015 je věnována problematice sociálního vyloučení napříč tzv. křehkými
sociálními skupinami v české společnosti. Sdělení kampaně: Hodnotou je člověk. Musíme si dovolit zůstat lidmi. www.vylouceni.cz
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ZÁVĚR
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš...
(Bible, kniha Kazatel 11,1)

Ve dvanácti kapitolkách staré biblické knihy Kazatel najdete hned 37 krát slovo „pomíjivost“. I proto v ní vykladači často viděli pouze
skeptický, pesimistický světonázor. Že „všechno je pomíjivost a honba za větrem“, že není „nic nového pod sluncem“, k tomu by i člověk
21. století mnohdy přitakal. Tím spíš, je‑li obklopen situacemi a okolnostmi, které nezřídka připomínají boj s větrnými mlýny. Zeptejte se
na to třeba těch, kdo pracují v sociálních službách...
Ve stejné knize ovšem čteme i výzvu takřka troufalou: Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš! Snad bychom
čekali jinou formulaci: Jen si pouštěj svůj chléb po vodě, uplave a nikdy víc ho nespatříš, protože všechno pomíjí. Odkud se bere ta
naděje, že naše úsilí dělit se o chléb, sloužit a pomáhat nevyzní naprázdno, bez efektu?
Pouštím‑li dobrovolně svůj chléb po vodě, pak přiznávám, že nemám (a nemusím mít) všechno jen ve svých v rukou. V jednom případě
to funguje: když připustím a pochopím, že existuje i spolehnutí, jež čerpá z pevnějších rukou, než jsou ty mé. Jestli něco přát Diakonii
do dalších let, tak aby ji toto vědomí a toto spolehnutí neopouštělo.
Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm. Pouštěj svůj chléb po vodě...

Pavel Hanych
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