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Milí přátelé ve sborech ČCE,

Krabice od bot: sbírka vrcholí

vstupujeme do času adventu. Blíží
se Vánoce, kdy si připomínáme
narození Ježíše Krista. Dny se krátí
a světla ubývá, ale to se zakrátko
změní – Vánoce slavíme
i symbolicky: jako svátky příchodu
světla do temnot, naděje do věcí,
které nás trápí. Podobně se také
díky Vaší pomoci proměňují
a prosvětlují životy tisíců našich
klientů.
A tak přijměte náš dík za to, že jste
s námi byli po celý letošní rok. Že
spolu s námi pomáháte tvořit lepší
svět.
Přeji Vám požehnané prožití
adventního času.

Jan Soběslavský,
ředitel Diakonie

Do 8. prosince máte možnost zapojit se do akce Krabice od bot.
Přineste zabalený dárek na některé ze sběrných míst a potěšte tak
děti z chudých rodin! Nestíháte? Zkuste poslat krabici online. Za
vybrané peníze pořídíme dárky dětem z našich azylových domů.

Více na www.krabiceodbot.cz

Přehledně: kam vyrazit v prosinci v Diakonii?
V Diakonii se pořád něco děje. Nejvíce však v období adventu, které je plné koncertů, výstav a různých
vystoupení. Přinášíme výběr akcí, kterých se můžete zúčastnit:
1. 12. Adventní benefiční koncert Komorního smyčcového orchestru a dětského pěveckého sboru MIBIDIZO
ve Valašském Meziříčí
2. 12. Adventní bazárek bižuterie a šperků na podporu
Dobrovolnického centra v Mostě
3. 12. Jubilejní 20. adventní koncert ve Vrchlabí

9. 12. Jazzový koncert skupiny Duende ve Velkých
Pavlovicích (Diakonie Betlém)
11. 12. Benefiční představení zbojnického muzikálu
Malované na skle ve Valašském Meziříčí

11. – 15. 12. Vánoční punč v Kolíně a výstava se soutěžní ochutnávkou cukroví v Čáslavi

3. 12. – 21. 12. Vystoupení dětí vrchlabských speciálních škol na koncertech ve Vrchlabí, Dvoře Králové
a Trutnově

17. 12. Charitativní adventní koncert cimbálové muziky
Jožky Šmukaře v Bořeticích (Diakonie Betlém)

7. 12. Adventní benefiční koncert České mše vánoční
v Litoměřicích

25. 12. Benefiční vánoční koncert v Uherském Hradišti

17. 12. Vánoční koncert sboru Jordán v Myslibořicích

“

“

Od roku 2015 stojí v Chebu nová školka
Diakonie. Protože funguje ještě krátkou
dobu, stále je potřeba dokupovat
vybavení, které schází. Do jedné třídy
bychom proto potřebovali pořídit
notebook pro interaktivní tabuli, tiskárnu
a mobilní telefon. Dětem chceme koupit
také nová dětská křesílka.

Mateřskou školku v Chebu navštěvuje ve dvou třídách více než 40 dětí. Školka přijímá i děti s handicapem.
Sbírkou můžete každý měsíc podpořit vybraný projekt Diakonie ČCE.
Konto veřejné sbírky: 359 6666 359 / 0800, var. symbol 200.

Chceme si tu hrát...
Sbírkou Dar s velkým D podpoříme v prosinci děti z mateřské školy Diakonie v Chebu.

Aukční podzim úspěšný!

 Litoměřice: 1 000 150 Kč na rekonstrukci

prostor chráněných dílen a bydlení klientů

110+
domova pro lidi s postižením

 Betlém: 391 000 Kč na vybudování nového
ZAŘÍZENÍ

 Rolnička:
134 200 Kč na mikrobus pro
V ČR

dopravu klientů
 Brno: 200 000 Kč na bezbariérový vůz

do letovické pobočky
 Vsetín: 118 000 Kč na podporu domácího

hospice Devětsil

Děkujeme!

Krátce z Diakonie
PEČOVATELKA ROKU:
OCENĚNÍ PRO DIAKONII

hojně navštívené konference
pořádané diakonickým Institutem
důstojného stárnutí. 160 účastníků
debatovalo zejména o Systému
integrovaných podpůrných služeb,
který ve spolupráci s Diakonií zavádějí
některé obce.
www.dustojnestarnuti.cz

Hned několikrát zabodovali pracovníci
Diakonie v letošní Národní ceně
sociálních služeb Pečovatel/ka roku.
Z Diakonie ve Valašském Meziříčí byli
oceněni ředitelka Zdislava Odstrčilová,
sociální pracovník Zbyněk Prný
a pracovník v terénních sociálních
službách Karel Malina. Další ocenění
putovala do písecké Diakonie Blanka
pro terénní pracovnici v sociálních
službách Ivanu Markvartovou a do
Diakonie Sobotín pro pečovatelku
Martu Buriánkovou. Ceny byly
udělovány během slavnostního
odpoledne, kterým provázely herečky
Hana Maciuchová a Táňa Fischerová.

110+
ZAŘÍZENÍ
V ČR

JAK POMÁHAT VŠEM,
KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ...

POJĎTE S NÁMI
PŘEKONÁVAT BARIÉRY

TUNA POTRAVIN PRO
DIAKONII
V rámci Národní potravinové sbírky,
která proběhla v listopadu, předali
pracovníci Tesca 933 kg potravin
a drogerie Diakonii ve Valašském
Meziříčí. Potraviny budou pomáhat
lidem se zdravotním postižením
a sociálně slabým seniorům.
www.diakonievm.cz

...a ne jen těm, kteří ví, kam se
o pomoc obrátit? To bylo tématem
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Sociálně aktivizační služba LifeTool
nabízí celou řadu bezplatných služeb
v rámci celé ČR. Pomáhá svým
klientům využívat pomůcky pro
usnadnění komunikace a pro
bezbariérové ovládání počítače.
Služby mohou využít nejen jednotlivci
a rodiny, ale i skupiny a organizace.
Neváhejte LifeTool oslovit!
www.lifetool.cz

