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Zpravodaj Diakonie

SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé a příznivci Diakonie,
dostává se vám do rukou druhé číslo našeho Zpravodaje. Od doby, kdy jste četli naše pilotní
první číslo, se spousta věcí v jednotlivých střediscích změnila, posunula, rozvinula či teprve
rozběhla. Dnes se tedy můžete dočíst, co je kde nového a jak vypadá současná situace, případně jaké máme plány do budoucna.
Pokud byste se chtěli do činnosti Diakonie nějakým způsobem zapojit,
najdete u každého střediska kontakt na jeho vedoucí.
Buďte požehnaní
Ivo Sysala
zástupce ředitele

Potravinová pomoc NADOSAH

DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA

Za poslední rok se v našem středisku udála řada věcí. Zásadní však je, že naše práce mezi lidmi v nouzi stále pokračuje a dále se

Dne 1. září 2018 zahájil svoji službu domácí hospic Křídla v Sedlčanech.

rozvíjí. Tam, kde se dlouhou dobu nic nedělo, nebo to nebylo vidět, v oblasti vztahů a duchovního hladu, začínají ledy pukat a hýbat
se. Což je pro nás povzbuzením a důkazem, že naše práce není zbytečná. Proto se modlíme, aby dále pokračovala.

Je jedním ze středisek Diakonie AC, jak můžete vidět i na fotografii z benefičního festivalu, který byl zároveň zahájením naší služby.
Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít poslední dny života důstojně, v kruhu jejich blízkých. Poskytujeme

Další důležitou událostí pro naše středisko byl dar od firmy LB Bohemia v podobě dodávky Mercedes VITO. Možná jste to už zazna-

zdravotní, lékařskou, sociální, duchovní i psychologickou péči. Naše dostupnost je v okruhu 30 km v okolí Sedlčan, a to 24 hodin

menali na našich FB stránkách. Rádi to však připomínáme. Vyjadřujeme tímto vděčnost a poděkování dárci, majiteli firmy, Luboši

denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Tato pomoc je možná díky společné práci našeho týmu, který je složen z pěti zdravotních sester,

Bednárovi. Tento měsíc máme příležitost jít prezentovat naši službu zaměstnancům Tesca Břeclav, odkud bereme každý den ovoce,

dvou lékařek, dvou sociálních pracovnic, jednoho psychologa, pěti duchovních a dalších dobrovolníků a pomocníků. Péči momen-

zeleninu a pečivo.

tálně poskytujeme v pěti rodinách.

Ještě trochu statistiky: Od března do konce listopadu minulého roku jsme odebrali z prodejny Tesco Břeclav cca 45 tun potravin.

Společnost, ve které žijeme, je nastavena na úspěch, bohatství a pohodlí, a tak je obtížné připravit se na odchod z tohoto světa.

Mimo to téměř tunu potravin z prodejen Albert v Břeclavi a Hodoníně. Chci ještě touto cestou vyjádřit poděkování všem našim dob-

Není náhodné, že lidé řeší své vztahy až v posledních dnech svého života. Naší modlitbou je být ve správný čas na správném místě

rovolníkům za nasazení v distribuci potravin lidem v nouzi, ale také za sdílení svědectví a evangelia všude tam, kde je příležitost.

a dokázat doprovázet. Abychom nebyli jen profesionální organizací, nesmí se z naší služby vytratit duch.
Proto vás prosíme o modlitby a veškerou podporu.

Pokud by někdo z vás chtěl podpořit tuto službu finančně (ten mercedes zatím nechce jezdit na vodu:-), může tak učinit na níže uvedené číslo účtu, ať už jednorázově nebo pravidelnou částkou. Děkujeme

Díky vám můžeme pomáhat a sloužit potřebným rodinám.

Petr Bartoš
Tel: 731 504 303

Pavlína Oubrechtová
Tel: 608 083 555

e-mail: petr.bartos@apostolskacirkev.cz
Břeclav, Tylova 6
číslo účtu: 2901526578 / 2010

e-mail: kontakt@hospickridla.cz
Sedlčany, Růžová 119
www.hospickridla.cz
číslo účtu: 2901293399 / 2010

Mateřské centrum KidzTown

Ke konci roku 2018 jsme obdrželi ocenění „Společnost přátelská rodině“, což je také důkazem, že o tyto služby je ve společnosti zájem

S občasnými přestávkami fungujeme již šest let, a za tu dobu jsme si jako mateřské centrum prošli mnohými změnami. V první řadě

Jsme členem Sítě pro rodinu, která v ČR sdružuje podobná centra. Z hlediska legislativy jsme museli splnit základní podmínku, stát

musím podotknout, že jsme malé centrum, které působí v prostorech bývalé studentské jídelny a přilehlých prostorech (tedy chodby).

se spolkem, nebo fungovat pod Charitou. Na naši žádost se sešlo prezidium Sítě pro rodinu a následně odhlasovalo, že registrace

a nás velmi těší, že na tom jako věřící lidé můžeme mít podíl.

pod Diakonií bude dostatečná pro vstup do Sítě, tím se otevřely dveře i pro vás, kteří uvažujete podobně. Podařilo se nám tedy to,
Největší a zásadní změna nastala na podzim 2017, kdy jsme získali záštitu Diakonie AC. Diakonie je ve společnosti chápána jako
organizace založená na křesťanských postojích, nejčastěji spojována s pomocí lidem. A o to nám taky jde.
Přesto že se velká část naší služby týká dětí a příprav dětských programů, chceme tu být převážně pro rodiče. Pro ženy, které se celé
dny starají o chod rodiny, zatímco manžel vydělává. Pro rodiny, které se do Kolína přistěhovaly za prací, a kterým zde chybí kořeny.
Snažíme se být kolektivem, který funguje na principech svépomoci, který upřednostňuje tradiční hodnotu rodiny a snaží se budovat
vztahy na principech zdravé komunity.

................................

Momentálně máme okolo padesáti pravidelných návštěvníků s dětmi, trávíme spolu volný čas, pořádáme tvořivé večery, chodíme
do kina, či na kávu, sdílíme spolu mateřské a rodinné zkušenosti. Dobrovolně se na chodu MC KidzTown podílí okolo šesti lidí.

oč jsme usilovali - oficiální registrace a zachování naší identity.
Bc. Miroslava Smetanová
Tel: 731 504 356
e-mail: saseku@seznam.cz
Kolín, V Zídkách 402
www.kidztown.cz
číslo účtu: 2901294746 / 2010

................................

Vzdělávací středisko Educa
V listopadu začal pro středisko Educa v Kutné Hoře druhý rok jeho činnosti. Máme za sebou několik akcí. První z nich byl červnový
seminář Ing. Ivo Sysaly o fundraisingu, v prosinci pak proběhl odborný seminář pro majitele a nájemce budov s Ing. Miroslavem Papežem. Věřím, že obě školení byla pro účastníky velmi přínosná. V únoru 2018 jsem byla pozvána na setkání Evangelikální aliance,
kde jsem měla v rámci workshopů seminář o službě umírajícím. Podobně jsem měla také v červenci workshop o doprovázení
na Křesťanské konferenci v Praze. Jsem vděčná, že se na toto, v dnešní době dost opomíjené a někdy i odmítané téma, začíná
v církvích nejen více diskutovat, ale otvírají se i cesty k praktické pomoci.
I pro letošní rok chce středisko Educa připravit další semináře, jak na otázky doprovázení, tak i na další témata, o která bude zájem.
Pokud byste nám chtěli pomoci modlitbou, námětem na nové semináře či jakýmkoliv jiným způsobem, budeme vám vděční. Jsem
přesvědčena, že i první konference Diakonie AC, která se uskuteční 2. února a na jejíž přípravě se naše středisko také významně
podílí, pomůže tomu, aby se více lidí mohlo seznámit s celou šíří služby a také potřebami naší Diakonie.
Jindřiška Papežová
Tel: 737 286 492
e-mail: dac.educa@seznam.cz
Kutná Hora, Andělská 295
www.educa.ackh.cz
číslo účtu: 2801344478 / 2010

OÁZA - středisko sociálního bydlení
Ž 16,6 Provazcové padli mi na místech veselých a dědictví rozkošné dostalo se mi.
Asi všem členům naší církve na severní Moravě je známa křesťanská kavárna Oáza v Třinci. Nachází se v přízemí krásného prvorepublikového činžovního domu. V budově byla donedávna také modlitebna, kanceláře a další zázemí třineckého sboru. Tyto prostory byly však již pro rostoucí třinecký sbor nepostačující, a proto bratři zakoupili nový, větší objekt. Otázku, co s tímto původním
sborovým domem, se nakonec podařilo vyřešit ideálním způsobem: zakoupila jej Diakonie naší církve. Konkrétní představy, jak dům
využijeme, procházely určitým procesem, až se ustálily na společné vizi, kterou jsme nazvali Projekt Oáza.
Hlavním cílem tohoto projektu je tzv. sociální bydlení. Začátkem roku 2019 tedy započala zásadní rekonstrukce objektu, na jejímž
konci by mělo vzniknout celkem pět bytů, z toho dva bezbariérové. Princip sociálních bytů spočívá v tom, že jejich obyvatelům nabízí
nejen standardní a zároveň relativně levné bydlení, ale hlavní bonus vidíme v sociální službě ušité na míru každému nájemníkovi.
Pro někoho to může být pomoc asistentky při péči o domácnost, pro jiného vyřešení dluhové pasti či krizových vztahů v rodině. Tyto
byty mohou sloužit velmi široké škále klientů. V prvé řadě je však chceme nabídnout seniorům, kteří ovdověli. Volnou kapacitu pak
mohou využít například matky samoživitelky, děti odcházející v rané dospělosti z pěstounských rodin a další. Chtěli bychom, aby
Oáza byla pro tyto lidi místem, kde svůj smutek a trápení vymění za radost z toho, že jejich „provazcové padli na místech veselých“.
Vedlejším cílem projektu pak je nabídnout zbývající volné prostory v domě k pronájmu jako kavárny, kanceláře, prodejny, provozovny
rychlého občerstvení a podobně. Zisk z těchto komerčních nájmů následně chceme využít pro další rozvoj Diakonie AC.
Pokud byste chtěli podpořit naše středisko Oáza, můžete se připojit k našim pravidelným dárcům ve sbírkovém programu 1000x100.
Tato čísla znamenají, že hledáme 1000 ochotných přispěvatelů, kteří se rozhodnou poslat každý měsíc 100 Kč na náš účet uvedený
níže. Mockrát děkujeme!

Ing. Ivo Sysala
Tel: 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz
Třinec, Smetanova 523
číslo účtu: 265213853 / 2010

