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Členové správní rady
Diakonie táhli do Prčic
Šlo konkrétně o Štěpána Brodského a Petra
Neumanna. Oba si na to vzali kola, Petr navíc
ještě syna a manželku. Do Prčic se vydali
i někteří z Diakonie Litoměřice po vozíčkářské
trase. Všichni zúčastnění měli v nohou
(a rukou) úctyhodných 395 kilometrů. Akce
sloužila jako výzva pro pravidelné dárce
Diakonie. www.diakonie.cz/prcice
tématem je oddlužení, na druhém
místě pak stojí rodinné
poradenství. Poradnu zřizuje
v Litvínově Diakonie Most od roku
2017.
most.diakonie.cz

VODA POMÁHÁ
PODRUHÉ
Dobrovolníci z řad studentů opět
vyrazili do ulic a zahájili benefiční
prodej balených vod. Přidali se
k nim i zaměstnanci Diakonie
Západ, která akci pořádá. Výtěžek
půjde na dopravu dětí s těžkým
kombinovaným postižením a letní
terapeutické pobyty pro děti
z náhradních rodin.
vodapomaha.cz
diakoniezapad.cz

DIAKONIE FUNGUJE
UŽ ROK I V LITVÍNOVĚ
170 - tolik klientů v loňském roce
obsloužila občanská poradna
Diakonie v Litvínově. Zájem
o bezplatné služby poradny přitom
roste. Bezmála stovka klientů
ji navštívila už za letošní první
čtvrtletí. Nejčastěji probíraným

akce Plníme přání seniorům, na
které se Diakonie také podílí.
diakonie-stred.cz |
plnime-prani-seniorum.cz

VE VALAŠSKÉM
MEZIŘÍČÍ SE SLAVILO
XYLOFONY, TAMBURÍNY
ANEB PLNÍME PŘÁNÍ
SENIORŮM
Různorodé hudební akce
a posezení pořádají pro své klienty
v Domově se zvláštním režimem
v Opolanech (Diakonie Střední
Čechy). Zájem o hudební vyžití je
čím dál větší, a tak chtějí
zaměstnanci rozšířit spektrum
těchto aktivit. Pro seniory by rádi
získali jednoduché hudební
nástroje, jako jsou xylofony,
tamburíny, bubínky či rumba koule.
Dárci už mohou přispívat v rámci

V neděli 27. května velkolepě
oslavilo středisko ve Valašském
Meziříčí 25. a Hospic Citadela své
15. narozeniny. Přejeme oběma
organizacím, aby se jim v jejich
službě i nadále dařilo!
diakonievm.cz | citadela.cz

www.diakonie.cz/dar

Pro malé posezení
Červnovou sbírku Dar s velkým D věnujeme
Mateřské školce Diakonie Cheb.

“

“

Pro nejmladší a nejstarší děti bychom potřebovali pořídit židle a
stolky, které by byly vhodné pro jejich výšku.

Mateřskou školku Diakonie v Chebu navštěvuje více než 40 dětí od dvou do sedmi let.
Sbírkou můžete každý měsíc podpořit vybraný projekt Diakonie ČCE. Konto veřejné sbírky: 359 6666 359 / 0800, var. symbol 200.

Do Diakonie ji nalákala kamarádka, ale nemusela ji
přemlouvat. Jana Zavřelová vystudovala sociální práci
a k oboru ji to velmi táhlo. Od té doby už pěkných pár let
pracuje ve Vsetíně převážně s romskou komunitou.
Vedete předškolní
klub? Pro koho je
určen?

projdou předškolním
klubem, se potom lépe
zapojí do kolektivů
v mateřských školkách.

Pro děti, které žijí
v sociálně nepříznivých
podmínkách, dosáhly
věku 3 let a komunikují
převážně v romském
jazyce. Pomáháme jim
s přípravou
na pravidelnou
docházku do mateřské
školy. Pomocí písniček
a říkadel si osvojují
český jazyk a rozšiřují
slovní zásobu. Učí se
také pravidelnému
režimu. Děti, které

jako pomoc. Důležité tedy bylo budovat základní
vzájemnou důvěru a respekt. Také jsem si postupně
uvědomovala, že i když mou cílovou skupinou jsou děti
a mládež, musím pracovat s celou komunitou –
i s dospělými. Teprve poté je šance pozitivně zasáhnout
do života dětí, mladých a nakonec i celé komunity.
Jaké tři vlastnosti jsou k práci, kterou děláte, nejvíce
potřeba?
Trpělivost, protože výsledky jsou často málo viditelné.
Nápaditost, protože potíže našich klientů často nemají
jedno ozkoušené řešení a je třeba vynalézt řešení nová.
A nakonec empatie – schopnost vcítit se a porozumět
lidem ve složité životní situaci.
Začínající kolegyně či kolega se Vás zeptá, jaké tři
věci si má především hlídat. Co mu poradíte?
Naše práce je psychicky velmi náročná. Proto je důležité
si nic z toho, co se děje v životě našich klientů, nebrat
osobně. Dále je třeba mít nastavené hranice a dávat si
pozor na to, co říkám, komu to říkám a v jakém kontextu.
Za třetí mě napadá, že si má člověk hlídat, aby uživatele
nečinil závislým na službě, kterou mu poskytuje, a vedl
ho k samostatnosti.
Co Vám pomáhá se
v práci zlepšovat?
Systematické vzdělávání,
odborné stáže
v podobných zařízeních
a službách, společné přemýšlení s kolegy
či supervizorem nad vzniklými situacemi. Také čtu
odborné články a samozřejmě sbírám zkušenosti
od kolegů z oboru.

TVÁŘE DIAKONIE

Dříve jste též vedla
nízkoprahový klub. Jak
se obě služby liší?
Nízkoprah je určen dětem a mládeži od 6 do 26 let
a jedná se o sociální službu s jasným cílem, cílovou
skupinou, principy a metodami práce. Předškolní klub
však není ani sociální služba, ani klasické školské
zařízení. Proto máme volné pole působnosti. Lze
zkoušet nové metody práce, které můžeme postupně
zavádět do praxe.
Co byste na své práci měnila?
Odpověď asi nepřekvapí – byrokracii. Co v dnešní době
není na papíře, jako by nebylo. Jenomže „papír snese
všechno“, kvalita sociální práce se podle něj nepozná.
Rozhodující je přece osobnost pracovníka a jeho přístup
ke klientům. Vím, že ukotvení sociální práce zákonem je
nutné, ale nic se nemá přehánět. Snížila bych tedy
administrativu a ušetřený čas věnovala podpoře klientů
v jejich mnohdy nelehkých situacích.
Pracujete převážně s romskou komunitou. Když
vzpomínáte na začátky své práce, co Vás nejvíce
překvapilo? Na co jste byla nejméně připravená?
Neexistují návody na to, jak v této komunitě jednat,
komunikovat, na co si dát pozor. To musí člověk sám
prožít, vyzkoušet, častokrát si nabít, vstát a jít zase dál.
V začátcích jsem nejvíce narážela na to, že klienti měli
velmi špatné zkušenosti s institucionálními službami.
Sociální pracovníky vnímali spíš jako problém, nikoliv

Který moment z Vaší praxe se Vám obzvlášť vryl do
paměti?
Požár jednoho z činžovních domů v lokalitě, kde
pracujeme. S dalšími pracovníky Diakonie, jsme poskytli
celé komunitě potřebnou pomoc a podporu. Dočkali jsme
se velkého poděkování. To mě velmi potěšilo. Práce
s lidmi na okraji je samozřejmě těžká. Celkově vás však
nesmírně obohatí a získáte takové zkušenosti, které vám
už nikdo v životě nevezme.
Diakonii ve Vsetíně předcházel ROMAklub –
nízkoprahový klub zřízený místním farním sborem ČCE.
Na jeho základě pak vznikla v roce 2004 Diakonie Vsetín.
Vedle služeb pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit dnes
vsetínská Diakonie nabízí také širokou škálu služeb
pro seniory a pro umírající.

Za monitoring médií
děkujeme společnosti
NEWTON Media!
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