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Zpravodaj Diakonie

Slovo úvodem
Milí přátelé a příznivci Diakonie!
Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout již třetí číslo našeho Zpravodaje. Ale hlavně jsme rádi, že máme o čem psát: V našich střediscích od Třince až po Sedlčany byl totiž uplynulý rok 2019 ve znamení velkých změn, přestaveb, rekonstrukcí a také dalšího
rozvoje služeb. Zdaleka ne všechno, co se událo, se vejde na následující stránky. Už to, že se nám podařilo zorganizovat setkání asi
70 zájemců o diakonickou práci na naší 1. konferenci Diakonie v Brně, bylo pro další vývoj velmi zásadní. Konference má totiž potenciál generovat nové nápady, inspirovat, motivovat a přitáhnout dobrovolníky, bez nichž se diakonická služba neobejde.
Děkuji vám všem, kteří se na této vskutku Bohu libé činnosti podílíte.
A pokud byste se chtěli přidat, najdete u každého příspěvku
kontakt na vedoucí daného střediska.

Buďte požehnaní!
Ivo Sysala
zástupce ředitele

Pomáháme lidem měnit život
FB.com/diakonieapostolskecirkve | Instagram diakonie_ac1

na dosah...

78 tun potravin
3,8 milionu korun
1350 kilometrů měsíčně
Potravinová pomoc NADOSAH
I naše středisko NADOSAH v Břeclavi zažilo v roce 2019 rozvoj v několika oblastech. Naší hlavní činností je potravinová pomoc pro lidi v nouzi. Zboží nám dodává
především Hypermarket Tesco v Břeclavi, odkud jsme distribuovali během roku 78 tun potravin v celkové hodnotě 3,8 mil. Kč (nárůst o 73 %) Prodejny Albert v Břeclavi
a v Hodoníně nám pak dodaly další 3 tuny potravin (nárůst o 200 % !). Z malých začátků jsme nyní dospěli do stavu, kdy jsme schopni každý týden přivézt tyto potraviny
asi 400 lidem včetně dětí. Přitom měsíčně najezdíme v průměru 1350 km. Celá tato rozsáhlá služba by nebyla možná bez obětavé pomoci řady dobrovolníků.
Zpočátku jsme vše rozváželi našimi soukromými auty. Ale i v tomto směru nastal zásadní posun, neboť k naší velké dodávce Mercedes se nám loni podařilo zakoupit
menšího bratra: dodávku Berlingo. Za to patří dík jak vstřícnému prodejci, paní Šlapetové, tak bratru Luboši Bednárovi, a především firmě ZFP Group a.s.
Naši práci však finančně významně podporují i města a obce, v nichž pomáháme: Břeclav, Velké Bílovice, Lanžhot či Podivín. Jezdíme však také do Moravského Žižkova,
Ladné či Valtic.
Zcela zásadní posun v našem středisku však nastal v létě, kdy jsme otevřeli novou pobočku střediska Nadosah v Novém Studenci na Vysočině. Tato práce se rozběhla díky
dalším nadšeným „srdcařům“, manželům Němcovým. Díky jejich praktické službě, která si brzy našla odezvu asi u 200 lidí, už mnozí slyšeli evangelium.
Pokud byste měli zájem poskytovat potravinovou pomoc i ve vašem městě, neváhejte mě kontaktovat. Nabízíme vám podrobné know how, které jsme získali léty praxe.
Rádi přijedeme i do vašeho společenství s motivačním programem, nebo vás uvítáme v našem středisku v Břeclavi na stáži.
Z toho všeho vidíme a máme zkušenost, že... Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé (Žalm 127). A zde náš Bůh staví. My jsme jen pomocníci.
Petr Bartoš
kontakt: +420 731 504 303 | Břeclav, Tylova 6
e-mail: diakonieac@seznam.cz
číslo účtu: 2901526578 / 2010

manželé Němcovi

Středisko Educa
Našemu vzdělávacímu středisku Educa se hned začátkem roku 2019 podařilo uskutečnit přednášku ve sboru KS Praha na téma „Doprovázení těžce nemocných a umírajících v rodině a ve sboru“. Z počtu přítomných i z jejich dotazů, které pokračovaly ještě dlouho po oficiálním ukončení semináře, bylo zřejmé, že toto téma je v dnešní době
na jednu stranu tabuizované a na druhou stranu velmi důležité a potřebné. V závěru roku se pak podařilo toto téma otevřít i v křesťanských médiích, konkrétně v rádiu TWR,
kde se mnou Lenka Malinová vedla hodinový rozhovor na téma smrt a umírání.
Pro další činnost nejen našeho střediska, ale pro rozvoj celé Diakonie byla velmi důležitá také 1. konference DAC v únoru v Brně, kde „Educa“ měla na starost oblast registrace. Bylo to poprvé, co se setkali zájemci o diakonickou práci z celé církve a měli možnost se seznámit s tím, co už naše Diakonie dělá a jaké další možnosti se před
ní otevírají. I já osobně jsem zde získala zajímavé podněty pro další činnost našeho střediska.
V letošním roce 2020 se bude Educa opět podílet na přípravě již 2. konference, tentokrát v Olomouci. A jelikož chceme nabízet nejen Diakonii, ale celé církvi i široké veřejnosti zajímavá a potřebná vzdělávací témata po celý rok, chystáme velkou anketu, abychom zjistili, co vás aktuálně nejvíce zajímá.

Domácí hospic Křídla Sedlčany
Rok 2019 byl pro Křídla zcela klíčovým. Byl to rok, kdy jsme po několika letech příprav rozjeli naplno naši službu v terénu s posláním pomáhat lidem na konci
jejich životní cesty. Zároveň to byl pro naši službu v mnoha ohledech rok rozvoje. Naše vrchní sestra Daniela přijala svou životní výzvu, opustila místo v nemocnici,
a od září pracuje na plný úvazek pro náš hospic.
Díky skvělému týmu i mnoha dobrovolníkům jsme během roku mohli doprovázet 24 lidí v posledních dnech jejich života. S rodinami, jež se zapojily do péče o své
příbuzné, zůstáváme v kontaktu i poté, co je jejich blízký opustil. V listopadu jsme otevřeli další kapitolu v životě našeho hospice: připravili jsme první vzpomínkové
setkání pro pozůstalé.
Vytržením ze všedních dnů se pro nás stal také první ročník „Běhu pro Křídla“. Tato sportovní benefiční akce ve všech ohledech předčila naše očekávání a přinesla
nám i pěkný finanční bonus.
Stále také pracujeme na doplnění technického vybavení. Podařilo se nám díky různým grantům získat mnoho přístrojů jako oxygenerátory, dávkovače pro kontinuální podávání léků, různé kompenzační pomůcky a mnoho dalšího.
S vděčností za vaši velkou podporu
Pavlína Oubrechtová
kontakt +420 608 083 555 | Sedlčany, Růžová 119
e-mail: kontakt@hospickridla.cz
číslo účtu: 2901293399 / 2010

www.hospickridla.cz

Jindřiška Papežová
Kontakt: +420 737 286 492 | Kutná Hora, Andělská 295
e-mail: dac.educa@seznam.cz
číslo účtu: 2801344478 / 2010

www.educa.ac-aog.cz

OÁZA – středisko sociálního bydlení
Otec sirotků a obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. (Ž 68:6)
Činnost střediska sociálního bydlení Oáza v roce 2019 se dá vyjádřit jedním slovem: Rekonstrukce. Jejím hlavním cílem bylo vytvořit v bývalé modlitebně třineckého sboru
několik nových bytů, většinou jednopokojových, určených především pro seniory. Jelikož dům je čtyřpodlažní, byla součástí stavebních úprav také náročná vestavba
bezbariérového výtahu. V domě, který pochází z období první republiky, jsme však ponechali a zrekonstruovali i několik nebytových prostor, které budou využity jako
kanceláře, zasedací místnosti, či bistro. Neuvěřitelné pro nás bylo, že všechny tyto komerční prostory byly zarezervovány novými zájemci daleko dříve, než se nám
v prosinci podařilo celou rekonstrukci dokončit. Také polovina z 6 bytů již měla podepsané rezervační smlouvy ještě před kolaudací. V říjnu nám pak v rámci projektu
MAPS přijelo na pomoc s dokončovacími pracemi celkem 11 dobrovolníků, někteří až z Kanady.
V současné době je před námi ještě velký úkol splatit všechny naše finanční závazky, které při rekonstrukci vznikly. Pokud byste se chtěli stát finančními partnery Oázy,
neváhejte mě kontaktovat. Nyní tedy prožíváme období stěhování, zabydlování a vybavování interiérů jednotlivých prostor. A před námi je první rok „ostrého provozu“,
kdy budeme chtít novým obyvatelům nabídnout co nejlepší servis, aby se u nás cítili dobře a mohli zde skutečně prožít slova z úvodního žalmu, totiž že samotný Bůh je
jejich obhájce.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto náročném období podporovali ať už finančně, modlitebně, povzbuzením, či svou prací.
Ivo Sysala
kontakt: +420 602 502 589 | Třinec, Smetanova 523
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz
číslo účtu: 265213853 / 2010

M a t e ř s k é c e n t r u m K i d zTo w n
Uplynulý rok 2019 by se v našem mateřském centru dal rozdělit do dvou období. První polovina roku představuje to aktivnější: pořádali jsme hodně akcí, například tradiční
karneval za účasti amerického týmu s krásným vystoupením MŠ Emilia. Krátce poté jsme při misijním večeru slavnostně předali výtěžek naší sbírky na podporu pekárny
v Severní Koreji. Druhá část roku se pak nesla ve znamení rekonstrukce prostor, ve kterých se scházíme. Chceme nabídnout rodinám z Kolína kvalitní a čisté prostředí.
Naší prioritou se tedy stalo vybudování nových WC a také přestavba skladu pomůcek na další malou hernu. Zkvalitnili jsme také osvětlení celého prostoru centra. Rekonstrukce se však netýkala jen našich pronajatých prostor, ale celé kolínské modlitebny v ul. V Zídkách i s jejím přilehlým zázemím a budoucí kavárnou. Nový rok 2020
jsme tedy přivítali v novém kabátě na “všech frontách”.
Stále se schází okolo pětadvaceti rodičů s dětmi a dokonce přítomnost tatínků už také není tak vzácná, jako dřív. Během roku se narodilo v těchto rodinách dalších
devatenáct dětí (!), na které už se moc těšíme. Poslední statečná holčička přišla na svět 24. prosince. Celý podzim jsme se kvůli stavebním pracím scházeli venku,
což přirozeně podpořilo i větší zapojení rodičů do dění našeho střediska. Podzimní sezónu jsme ukončili akcí „Uspávání broučků“, které se zúčastnilo okolo sto padesáti
lidí. Uspořádali jsme také již tradiční Díkůvzdání. Zájem rodičů je stále velký, proto od ledna 2020 máme v plánu nabídnout setkávání a tvoření pro rodiče a děti, které už
našim programům odrostly a přesto k nám chtějí dále docházet.
Všem zájemcům o založení nového mateřského centra po celé republice
nabízíme nyní také poradenství, konzultace či stáže jak u nás v Kolíně,
tak přímo ve vašem společenství.
Pokud byste naši službu rádi finančně podpořili, můžete poslat
jednorázový či pravidelný příspěvek na účet uvedený níže.
Děkujeme.
Bc. Miroslava Smetanová
kontakt: +420 731 504 356 | Kolín, V Zídkách 402
e-mail: saseku@seznam.cz
číslo účtu: 2901294746 / 2010

www.kidztown.cz

