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Milí přátelé ve sborech ČCE,

Aukční listopad pro Diakonii

s listopadem přichází období, které již s
krásným, barevným a hřejivým podzimem
nemá mnoho společného. Osobně jsem ty
krátké, chladné, deštivé a zamračené dny
nikdy ráda neměla. A vlastně nemám ráda
dosud. Padající listí již delší dobu dává
okatě najevo, že se blíží konec. Konec
růstu, konec hojnosti, konec plnosti. Holé
větve stromů na mě působí skličujícím
dojmem, a když se – často během pár
dnů – výhled z okna změní k nepoznání,
svět je najednou prázdný, šedivý,
utlumený a člověk propadá skepsi a
beznaději.
A přece i v tomto nevlídném období, na
tomto pomyslném konci, můžeme doufat
v lepší vyhlídky. Vždyť je to právě tento
sychravý podzim, kdy se na všech
stromech začínají objevovat nové pupeny,
připravené v plné síle na jaře vyrašit. Je to
podzim, který dává naději novému
začátku.
Malou naději do těžkých a mnohdy
šedivých životů druhých lidí máme nyní
možnost přinést my všichni. V listopadu
startuje již šestý ročník celorepublikové
akce Krabice od bot, při níž (nejen) děti
darují vánoční dárky dětem z nejchudších
rodin. Zkusme společně potěšit ty, kteří se
možná po celý rok cítí jako v chmurných
podzimních dnech.
Přejeme vám listopad plný naděje.

Tereza Savická,
oddělení komunikace Diakonie ČCE

Dobročinné aukce se konají po celé zemi:
10. 11. Litoměřice
18. 11. Klobouky u Brna
23. – 26. 11. Brno
25. 11. Vsetín
Přijměte pozvání a sledujte aktuality na facebook.com/diakoniecce

Potvrzeno: ve vsetínském domově
se seniorům žije skvěle
Do diakonického domova se
zvláštním režimem Jabloňová ve
Vsetíně přišli v září inspektoři. V
zařízení určeném seniorům s Alzheimerovou chorobou kontrolovali kvalitu péče. Trvalo to týden
a na konci stál oslnivý verdikt.
Kontroloři z Ministerstva práce
a sociálních věcí konstatovali, že
Domov Jabloňová uspěl na 100
procent.
Co za tímto úspěchem může stát,
je při návštěvě zjevné i laikovi.
Domov je rodinného typu, určený
malému počtu klientů. Interiér
působí mile a útulně. První, co
upoutá zrak návštěvníka, jsou
starožitné skříňky, křesílka se
starým polstrováním, válečkem

malované tapetové vzory na
zdech, obrazy ve velkých zdobených rámech, zarámovaná fotka
Vlasty Buriana… Na zahradě se
pasou ovečky. Personál chodí
v neformálním oblečení a zakládá
si na osobním přístupu. Přitom
jsou
všichni
vyškoleni
v nejnovějších metodách péče,
například v terapii za pomocí
vzpomínek – reminiscenční terapii.
Ve vsetínské Diakonii mají pochopitelně radost. A radost má
i celá Diakonie, protože oceněný
model péče o seniory není v rámci naší organizace výjimkou.
Gratulujeme!

www.diakonie.cz/dar

Zazní Na Palubě i hudba pro naše klienty?
Sbírkou Dar s velkým D můžete v listopadu podpořit lidi
s postižením ve dvou pražských střediscích Diakonie.

“

“

Po hi-fi soupravě určené k muzikoterapii touží stacionář Na Palubě
v pražských Stodůlkách. Bude klientům sloužit k zlepšování paměti,
pozornosti a komunikačních dovedností. Diakonický domov Zvonek zase
potřebuje mikrovlnnou troubu a chladničku, neboť staré vybavení již
dosluhuje.

V Diakonii Praha i v Diakonii Zvonek pomáhají dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Sbírkou můžete každý měsíc podpořit vybraný projekt Diakonie ČCE. Konto veřejné sbírky: 359 6666 359 / 0800, var. symbol 200.

Když děti darují dětem: Krabice od bot 2017
Přidejte se k naší tradiční předvánoční akci Krabice od bot, při níž děti
obdarovávají zase děti. Jak to funguje? Prázdnou krabici od bot naplníte spolu
s dětmi vhodnými dárky, pěkně ji zabalíte a donesete ji na sběrné místo –
seznam těchto míst, nápady na dárky i další tipy najdete na stránkách
www.krabiceodbot.cz. Krabice poté dostanou děti z chudých rodin na různých
místech naší země. Pro mnohé z nich to bude možná jediný vánoční dárek.
Sbírka letos probíhá od 13. listopadu do 8. prosince, poté vše rozdělíme
dětským příjemcům.
A pozor, novinka: letos se poprvé mohou zapojit i ti, kdo nemají nablízku
sběrné místo nebo dárek nestihnou zabalit. Mohou totiž poslat i krabici online.
Jak? Dozvíte se 13. listopadu na stránkách www.krabiceodbot.cz.

Krátce z Diakonie
NEJLEPŠÍ PEČOVATELE
A PEČOVATELKY
OPĚT VYHLÁSÍ
HANA MACIUCHOVÁ

Nejlepší pečovatelky a pečovatelé
z celé republiky budou oceněni
7. listopadu na Novoměstské radnici
v Praze. Tradiční akci, která má za cíl
vyzdvihnout náročné povolání těch,
kdo pracují v sociálních službách,
pořádá každoročně Diakonie spolu
s Asociací poskytovatelů sociálních
služeb. Slavnostním odpolednem
budou provázet známé herečky Hana
Maciuchová a Táňa Fischerová. Více
na www.pecovatelkaroku.cz

110+

ZAŘÍZENÍ
SETKÁNÍ
NABÍDLO
V ČR
ZASTAVENÍ A ZTIŠENÍ

V říjnu se v Bystřici pod Hostýnem
uskutečnilo další diakonické setkání.
Jaké to bylo? „Opakovaně si ověřuji,

jak je pro mne právě způsob
diakonického setkání důležitý. V
záplavě setkání v průběhu roku, kdy
intenzivně přijímám a předávám
informace, vzdělávám se či řeším
problémy, plánuji a podobně, je zde
prostor tří dnů pro zásadní změnu
denního rytmu, zastavení a ztišení
před Hospodinem,“ řekl Dan Žárský,
ředitel Diakonie Vsetín a jeden
z účastníků.

DĚKUJEME ZA
SVATODUŠNÍ SBÍRKU
Celocírkevní sbírka na svatodušní
neděli je tradičně určená pro Diakonii.
Letošní výtěžek činil krásných
662 311 korun. Jak jsme už
informovali, získané prostředky
rozdělíme mezi dvě zařízení Diakonie,
v Mostě a Rýmařově.
Instalací speciálních zámků tak
podpoříme bezpečí klientek a dětí
v mosteckém azylovém domě,
nákupem antidekubitních pomůcek
zase přispějeme ke kvalitnějšímu
životu seniorů v Diakonii na
Bruntálsku.
Děkujeme!

SOS CENTRUM
OTEVÍRÁ DVEŘE 21. 11.
Víte, co všechno dělá naše SOS
centrum v Praze? Přijďte 21. listopadu
od 14 do 19 hodin na den otevřených
dveří. Můžete se seznámit s celou
nabídkou služeb centra, diskutovat
s odborníky na problematiku krizové
pomoci a také se podívat na filmy
s tématikou násilí ve vztazích.
www.soscentrum.cz
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Monitoring médií od společnosti
NEWTON Media je již několik let
výrazným pomocníkem při naší
každodenní práci s médii. Děkujeme.

