Pomoc má mnoho tváří
ZPRAVODAJ DIAKONIE PRO SBORY ČCE

3/2018
VYCHÁZÍ 1. BŘEZNA 2018

Účetnictví už ji nenaplňovalo. „Budu dělat cokoliv, jen
ne práci s čísly!“ řekla si jednoho dne. Z Diakonie přišla
nabídka převzít dobrovolnické centrum. Zprvu si
nevěřila. Dnes se diví, proč se dobrovolníkům
nevěnovala už dávno. V rubrice TVÁŘE DIAKONIE
představujeme Květuši Hradeckou z Diakonie v Mostě.

seniory či lidi s handicapem (máme i nevidomou
dobrovolnici), všichni mají pozitivní myšlení, chtějí věci měnit
k lepšímu. A tím mě nabíjejí. Odcházím z práce, které je
fakticky někdy nad hlavu, ale nemám pocit, že jsem
pracovala.
Existuje typický dobrovolník?
Ti lidé jsou velmi různí, ale jedno mají společné: umí
hospodařit s časem. Dnes už leckdo rád pomůže penězi,
pošle nějakou tu korunu. Ale svůj čas vám jen tak nikdo
nedá.
Začínající kolega či kolegyně vás požádá o radu, na
které tři věci si má při práci dávat největší pozor. Co mu
poradíte?
Dobře si promyslet svou motivaci – proč chci dělat zrovna
tuhle práci? Hlídat si, abych lidi, se kterými pracuji, vedla
k samostatnosti a nečinila je na sobě závislými. Zatřetí je to
nadhled – umět se na každou věc podívat z více stran, být
schopen humoru. Když je člověk v pohodě, jsou v pohodě
i lidé kolem něj.

TVÁŘE DIAKONIE
Květuše Hradecká z Diakonie Most
Kde všude vaši dobrovolníci pomáhají?
V současnosti je vysíláme do 14 přijímajících organizací.
Pracují s miminky z kojeneckého ústavu, předškolními dětmi,
doučují, věnují se mládeži v nízkoprahovém klubu,
handicapovaným, pečují o umírající v hospici. Dobrovolníků
máme přes 85.

Jaký moment z Vaší praxe se Vám obzvlášť vryl do
paměti?
Hned zkraje jsem přijímala dobrovolnici, která byla velmi
nadšená pro pomoc miminkům v kojeneckém ústavu.
Setkávaly jsme se, procházela výcvikem a ve finále se
rozhodla pomáhat umírajícím. Velmi mě to zasáhlo. Člověk
přijde s nějakou představou, kde by ho nejvíc bavilo
pomáhat, ale postupně ji upravuje a nakonec přichází na to,
že důležitější je prostě pomáhat tam, kde je to nejvíc
potřeba.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM DIAKONIE MOST V ČÍSLECH

Jak často se s nimi vídáte?
S každým nejméně dvakrát třikrát do roka při supervizích.
Zvláště se samozřejmě zajímám o nováčky - jak pracují, jak
je to baví, jestli je s nimi spokojenost. Některé pak potkávám
málo, jiné častěji. Potřebují více péče, nebo jsou hodně
komunikativní, rádi sdílejí své zážitky. Mnozí se mi vryli do
srdce – díky dobrovolnickému centru jsem si rozšířila okruh
přátel.
Naučit se koordinovat tolik lidí ovšem asi nebylo
snadné.
Začínala jsem jako stážistka, protože jsem si nevěřila. Velmi
rychle mě to ale chytlo. Bez nadsázky jsem po své
padesátce zažila životní převrat. Nikdy mě práce nebavila
tak jako teď.
Dostavila se přesto nějaká krize?
Ne. Na dobrovolnících je skvělé, že to jsou vesměs
optimisté. Ať už se jedná o studenty, lidi středního věku,

Středisko Diakonie v Mostě od roku 2000 pomáhá
lidem v nepříznivé sociální situaci. Provozuje azylový dům
pro ženy a matky s dětmi, občanskou poradnu, sociální
práci v ohrožených rodinách, doprovázení pěstounských
rodin a dobrovolnické centrum. most.diakonie.cz

Čardáše
roztančily
Vsetín
Pátý ročník Plesu SPOLEČNĚ
přivítal pestrou společnost tří
stovek lidí. Každoročním cílem
akce je propojit romské
a majoritní komunity ve Vsetíně.
Tančily se klasické tance
i pověstné romské čardáše. Velký
zájem vzbudila letošní novinka fotokoutek. Pořízené fotografie
jsou ke stažení a sdílení na
facebooku Diakonie Vsetín.
diakonievsetin.cz

V MOSTĚ SLOUŽÍ
ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ.
DÍKY LOŇSKÉ
SVATODUŠNÍ SBÍRCE

HRY PRO RADOST
Jižní Koreu ovládly Zimní olympijské
hry, Kolín zas 12. ročník olympiády
speciálních škol a sociálních služeb
s názvem „Zimní hry pro radost“. Mezi
týmy nechyběli ani klienti středočeské
Diakonie. Zástupce vyslaly čáslavské
a kolínské dílny i čáslavský denní
stacionář. Ze sportovních disciplín
nejvíce zaujal „hod kladivem“
(papírová koule na provázku).
Koučovala ho profesionální kladivářka
a rekordmanka Katka Šafránková.
diakonie-stred.cz

Volnější pohyb pro klientky. To bylo
doporučení inspekce kvality
v azylovém domě pro ženy a matky
s dětmi Diakonie Most. Vstup do
budovy byl totiž do té doby závislý na
pracovnících, kteří obsluhovali
zamčené dveře. Díky Svatodušní
sbírce Českobratrské církve
evangelické se podařilo získat
prostředky na projekt „elektronický
vrátný“. Klientky tak nyní mají
k dispozici čipy, které jim umožňují
vcházet i odcházet z budovy bez
asistence pracovníků.
most.diakonie.cz

Monitoring médií od společnosti NEWTON
Media je již několik let výrazným pomocníkem
při naší každodenní práci s médii. Děkujeme!
Tento zpravodaj vydáváme s využitím monitoringu médií společnosti Newton Media. Děkujeme.
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DIAKONIE MYSLIBOŘICE
V TOM JEDE TAKY
Ujet trasu 1800 kilometrů. To je výzva
akce Jedeme v tom společně. Cílem
je vést seniory k pohybovým aktivitám.
Trasa se zdolává na rotopedech.
Zapojí se i tým seniorů z Diakonie
Myslibořice. Všem sportovkyním
i sportovcům držíme palce!
domovmysliborice.cz

POZVÁNKA: 10 MÝTŮ
O PÉČI V ZÁVĚRU ŽIVOTA
Debata s Martinem Loučkou, Ph.D.
se koná 12. března od 17 hodin
v sídle Diakonie ČCE v Praze,
Belgická 22. dustojnestarnuti.cz

