Den s Diakonií
setkání pracovníků Diakonie ČCE, studentů a učitelů
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a představitelů města
Jablonec nad Nisou na téma služby Diakonie

23. října 2019
středisko Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou
ulice 5. května 2

setkání v praxi – hledání inovativních postupů – propojení obce a
poskytovatelů sociálních služeb – křesťanská tvář sociální služby –
vzájemná inspirace, rozhovor a sdílení

;

Program
8.30

Odjezd z Prahy – Černého Mostu

9.45 – 10.30

Příchod do střediska, uvítání a vzájemné seznámení
všech zúčastněných

10.30 – 11.30

Seznámení se střediskem, jeho organizační strukturou
a poskytovanými službami – diskuze se studenty

11.30 – 12.30

Prohlídka nové budovy a zázemí služeb střediska
v Jablonci n. N:
Zázemí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč
Zázemí pečovatelské služby
Oběd v restauraci Na Baště spojený s prohlídkou
centra města
Setkání s představiteli města v prostorách střediska:
 Místo Diakonie Jablonec v komunitním
plánování a v životě města.
 Koordinace služeb ve městě – jak se daří
propojovat služby zdravotní a sociální a
podporovat péči v komunitě
 Začleňování a propojování rozmanitých
sociálních a zájmových skupin ve městě a role
Diakonie v něm
Závěrečná diskuse a hodnocení Dne s Diakonií
Event. návštěva nízkoprahového klubu pro děti 11-14
let
Odjezd z Jablonce n. N.

12:30 - 13:30
14.00

15.00 – 15.45

16.00

Michaela Albrechtová,
Štěpán Brodský, Ondřej
Titěra, učitelé a studenti
ETF UK
Michaela Albrechtová,
ředitelka a vedoucí
jednotlivých služeb
Bc. Lenka Špringlová
Mgr. Šárka Portyšová
Mgr. Anna Poláková

Mgr. David Mánek, nám.
primátora pro oblast
humanitní

Štěpán Brodský, Ondřej
Titěra, učitelé a studenti
ETF UK

Cíle setkání s pracovníky Diakonie ČCE a střediska Diakonie Jablonec jsou z pohledu studentů a učitelů
ETF UK následující:





Během návštěvy ve středisku by studenti spolu se svými učiteli chtěli zachytit inovativní postupy
ve službách Diakonie (tzn. participativní, zaměřené na klienta, jinak definující vlastnictví moci,
přesahující hranice, tedy též zaměřené na vytváření podpůrných kruhů a sítí, na propojenost s obcí
a na hledání jiných neformálních a formálních zdrojů podpory a pomoci).
Zachytit způsoby, jakými dané středisko nabízí zájmovým skupinám svou křesťanskou
podobu.
Skrze návštěvu studentů a učitelů ve středisku a setkání s pracovníky Diakonie se také vzájemně
ubezpečit, že si máme co říci, můžeme se od sebe navzájem učit, inspirovat se a společně
přispívat k růstu studentů, učitelů i Diakonie. Uvědomit si způsoby, kterými se to už děje, a hledat
nové, konkrétní cesty k naplňování uvedeného cíle.
Dny s Diakonií se konají při příležitosti oslav 30. výročí DČCE
Více informací o středisku Diakonie Jablonec na https://jablonec.diakonie.cz/

;

