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Zpravodaj Diakonie

Pomáháme lidem
měnit život
FB.com/diakonieapostolskecirkve
Instagram diakonie_ac1

Slovo úvodem
Milí přátelé, je mi ctí napsat pár řádek do úvodníku tohoto zpravodaje.
Covid 19 změnil chod celé naší společnosti a během třetí vlny si všichni uvědomujeme, že jeho
následky budou mít dopad na každého z nás. Je proto velmi důležité se na to společně připravit.
Diakonie za poslední 3 roky prochází z Boží milosti velkou proměnou, a to především díky obrovskému nasazení všech pracovníků i dobrovolníků. V tomto zpravodaji máte možnost získat
alespoň orientační přehled o práci a rozvoji všech našich středisek.
Společnost se rozvíjí a s ní se zvyšují i standardy pro sociální práci. Na jednu stranu je to dobře,
protože dochází ke kvalitnější péči, ale na straně druhé tento přístup vyvolává dojem, že pomáhat
mohou jen „profesionálové”, jen ti, kteří mají povolení nebo příslušné vzdělání, což by byla určitě
škoda. A tak bych chtěl apelovat na obě skupiny. Pojď nám pomoci, pokud studuješ sociální práci,
pokud jsi odborník v této oblasti, ale zapojte se také vy, kteří máte srdce pro lidi potřebné, ztracené, pro lidi v nouzi.
Naše motto ‘pomáháme měnit životy’ je dost široké na to,
aby se mohl angažovat každý, kdo má touhu pomáhat.
Petr Rattay
člen správní rady Diakonie
Kontakt: petrrattay@gmail.com
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Středisko Educa
Když jsem koncem loňského roku připravovala plán akcí pro rok letošní a těšila se na plánované
akce, nečekala jsem, jak moc bude všechno jinak. Jediné, co se z plánovaných akcí uskutečnilo,
byla únorová konference Diakonie AC, na jejíž přípravě se středisko Educa podílelo. Krátce po ní
přišla z důvodu epidemie opatření, která vedla k odložení či úplnému zrušení už domluvených
i plánovaných akcí.
Absolvovala jsem tedy v průběhu roku několik webinářů z oblasti paliativní péče s vírou, že získané
informace budu moci využít nejen v seminářích o doprovázení, ale i v praxi. Hodně jsem přemýšlela o tom, jak je důležité propojení teorie s praktickým využitím. Zvláště v této době, kdy mnoho
nejen osamělých a starších lidí prožívá těžké chvíle.
Věřím, že cestou k zapojení více lidí do služby pomoci seniorům, osamělým i nemocným lidem je
dobrovolnická služba. Propojit v rámci střediska jak ty, kteří už jsou nějakým způsobem zapojeni,
tak i ty, kteří o této službě uvažují. Zastřešit je, umožnit vzájemné sdílení, poradenství, povzbuzení,
případně i občasné setkání. Jsem v kontaktu s organizací, která se službou dobrovolnictví zabývá
už delší dobu, a věřím, že je to cesta vhodná i pro naši diakonii.
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
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Domácí hospic

Křídla Sedlčany

Rok 2020 v Křídlech vnímáme jako období růstu i zapouštění kořenů.
Takřka pouze s vírou, nadějí a odhodláním jsme nyní službou, o které se v regionu ví a z Boží milosti má i dobré jméno. Pro náš tým tento rok znamenal nové výzvy, ujasnění si rolí i nalezení svého
místa v rámci služby. Počátkem roku jsme navázali spolupráci s paliativním týmem organizace
Ruah z Benešova s cílem vzájemné podpory. Tím jsme také získali možnost poskytovat paliativní
péči částečně hrazenou zdravotními pojišťovnami. Díky tomu se také znásobila naše možnost
pomoci potřebným, což se projevilo významným nárůstem počtu rodin, jimž jsme schopni poskytovat naše služby. Ke konci listopadu jsme pomohli již 62 rodinám.
Od jara roku 2020 se společně potýkáme s problémy, které způsobuje Covid-19. Naše kontaktní místo se tak stalo distribučním místem roušek, které naše sestry pomáhaly vyrábět a posílat dále. Péči však poskytujeme bez přerušení a omezení i nadále. S lítostí jsme však museli zrušit některé delší dobu plánované benefiční akce nebo školení.
Z Boží milosti se nám však podařilo zrealizovat v Sedlčanech oblíbenou „Fešárnu“, kterou tradičně organizují dobrovolníci z mládeže místního sboru AC, taky několik benefičních projekcí Letního kina a především Běh pro Křídla, který organizujeme sami s podporou našich rodin, sboru AC
a mnoha dobrovolníků, příznivců a sponzorů.
Náš tým přináší do rodin mnohem více než jen profesionální péči. Svým osobním nasazením
a srdečností jsou naši pracovníci reálným ztělesněním Boží lásky v dobách tísně, jimiž naši klienti

Začínáme také vnímat rostoucí zájem a podporu naší služby ze strany města Sedlčany i okolních
obcí. Zjevně ji způsobilo svědectví od rodin, v nichž jsme měli výsadu sloužit. Někteří z klientů
o nás píší velmi pozitivní i dojemné příspěvky do místních periodik, a tak se dostáváme stále více
do povědomí u širší veřejnosti.
Děkujeme za významnou podporu dárců a také za mnoho modliteb a povzbuzení, jehož se nám
od Vás dostává. Jsme za to opravdu moc vděční.
Pavlína Oubrechtová
Kontakt: +420 608 083 555
Sedlčany, nám. T.G.Masaryka 28
e-mail: kontakt@hospickridla.cz
číslo účtu: 2901293399 / 2010

procházejí.

zdroj: Jakub Plíhal, Aktuálně cz
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Křídla Sedlčany
zdroj: Jakub Plíhal, Aktuálně cz
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Mateřské centrum KidzTown
Poté, co jsme zdárně dokončili přestavbu všech našich prostor, stále ještě probíhaly dokončovací práce na celé budově V Zídkách, kde sídlíme. S dětmi a rodiči jsme se tedy z tohoto důvodu
po celou dobu rekonstrukce scházeli v místním lesoparku nebo ve sportovním centru.
Od ledna 2020 naplno započala činnost v našich prostorách, nově jsme otevřeli nový program
„Mléčné pondělky“ pro maminky s batolaty. V polovině března naše programy narušila karanténa.
Tím se otevřela možnost nahrávat dětské programy a pořádat ZOOM setkání. Naše první vysílání
jsme do online světa vypustili 15.března. Od té doby jsme natočili okolo třiceti krátkých dětských
programů, které můžete shlédnout na YouTube.
Na plotě naší budovy jsme nechávali pověšené materiály k tvoření, rodiče nám na oplátku sdíleli
výtvory do FB skupiny.
V červnu, kdy byla možnost se scházet, jsme se rozloučili s našimi misionáři Morrisonovými.
Jako každý rok jsme se také podíleli na benefiční akci „Blešák na vzduchu“ v Kolíně. V září jsme
znovu otevřeli, přivítali nové maminky a děti. Po několika setkáních jsme však, jako většina
center, museli opět zavřít. Ani tentokrát jsme to však nevzdali. Namísto on-line programů jsme
ve spolupráci s „Bistrem U Stapu“ začali tvořit v lese poznávací stezky s úkoly, které si mohou projít
celé rodiny. Přes různá omezení nás těší pokračující vztahy a přátelství s rodinami. V některých
případech jsou naše vztahy ještě intenzivnější, než byly v době „před koronou“.
Děkuji všem, kteří se v tomto roce jakýmkoliv způsobem podíleli na naší činnosti.
Bc. Miroslava Smetanová
Kontakt: +420 731 504 356
Kolín, V Zídkách 402
e-mail: saseku@seznam.cz
číslo účtu: 2901294746 / 2010

Nahrávání dětských programů
v době Covid-19 pandemie.
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Mateřské centrum KidzTown

PROJEKT SPOLU U JEDNOHO STOLU
Během karantény jsme nezaháleli a pracovali na česko-americké kuchařce.
Ženy, nejen z MC KidzTown sbíraly recepty, přeměřovaly míry, ochutnávaly jídla.
Pracovaly tak, aby recepty v kuchařce potěšily nejen váš žaludek, ale i srdce.
Kuchařku si můžete objednat a tím nás podpořit na spolutogether@gmail.com.
Minimálně 100 Kč z každého prodaného kusu bude věnován na podporu
práce s dětmi v ČR prostřednictvím Služby dětem Apoštolské církve.

www.facebook.com/spoluujednohostolu
Sdílení dobrého jídla a povzbuzení srdcí
česko–americká kuchařka

Potravinová
pomoc NADOSAH
SPOLU U JEDNOHO STOLU

Together at the table
Sharing good food and encouraging hearts
A Czech – American Cookbook
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Potravinová pomoc NADOSAH
65 tun potravin
4,1 milionu korun
1500 kilometrů měsíčně
Rok 2020 byl pro naše středisko rokem změn a růstu. Začala intenzivní práce na pilotním projektu,
který má nastavit pravidla a principy naší služby a také standardy, laicky řečeno jakousi „kuchařku“, jak začít stejnou práci na nových místech.
V Břeclavi začalo sloužit šest nových dobrovolníků, čímž se služba rozšířila i do Velkých Pavlovic,
Němčiček, Mutěnic a Hodonína a zvýšil se také počet uživatelů potravinové pomoci na 556 týdně.
Nově odebíráme zboží i z prodejen Albert v Hodoníně a v Břeclavi.
Potkaly nás však i nepříjemnosti: Naše služba se neobejde bez pořádně velkého auta. K tomu nám
sloužila darovaná dodávka Mercedes Vito. V tomto voze se však porouchal motor takovým způsobem, že jeho oprava by stála 140.000,- Kč. Byli jsme rádi, že se nám podařilo tento vůz prodat
za zůstatkovou cenu a koupili jsme zánovní dodávku Opel Movano, kterou postupně splácíme.
Také v letošním roce nám poskytlo významné dotace město Břeclav (20.000,- Kč),Velké Bílovice
(10 000,-), Lanžhot (8 000,-) a Podivín (5 000,-).
Úspěšně pokračuje také naše práce na Vysočině v Novém Studenci, kde slouží manželé Němcovi
spolu s dalšími dobrovolníky. Potraviny zde poskytujeme zhruba 200 lidem. Našimi zdejšími dodavateli jsou TESCO Chotěboř a potravinová banka v Ledči nad Sázavou.
Nově jsme mohli přinést potravinovou pomoc i středisku Teen Challenge v Poštovicích, kam jsme
dodali celkem 700 kg brambor, másla a jablek.
Jsme Bohu vděční, že i v současné době protikoronavirových opatření můžeme pokračovat v naší
službě. Velmi stojíme o to, aby se naši klienti setkávali z naší strany s Boží láskou a máme velkou
radost, když lidé s vděčností přijímají nejen ten pozemský chléb, ale i ten nebeský.
Petr Bartoš
Kontakt: +420 731 504 303
Břeclav, Tylova 6
e-mail: petr.bartos@apostolskacirkev.cz
číslo účtu: 2901526578 / 2010
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OÁZA
– středisko sociálního bydlení
Otec sirotků a obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém (Ž 68:6)
Středisko sociálního bydlení Oáza má za sebou první rok provozu. Na konci roku 2019
se s Boží pomocí podařilo zkolaudovat celou budovu po náročné rekonstrukci. Díky ní se
z bývalého sborového domu AC Třinec stalo diakonické středisko, ve kterém je nyní šest
bytů a navíc šest nebytových prostor. Byty, většinou garsonky, byly od počátku určeny
především pro vdovy či vdovce, ale také pro další cílové skupiny, např. pro dospívající
z pěstounských rodin, vyléčené studenty z Teen Challenge či hendikepované osoby.
Z toho důvodu byly tři byty zařízeny jako plně bezbariérové. Tato vize se přes všechna
mimořádná opatření a vládní omezení podařila během roku naplnit a noví nájemníci se
pomalu sžívají s novým prostředím. Nyní čeká na své nové obyvatele už jen služební byt
pro budoucího vedoucího střediska.
Nebytové prostory byly zaplněny takřka okamžitě a sídlí v nich především naši partneři
ze Slezské Diakonie. Jejich středisko Rút si u nás pronajalo hned tři kanceláře a zasedací místnost. Dále zde máme organizaci „Anděl strážný“, která poskytuje tísňovou péči
o seniory, a také bistro, kde vaří skvělé obědy. Všechny tyto služby mohou využívat a také
využívají i obyvatelé Oázy.
Radujeme se především z toho, že vidíme, jak Bůh naplňuje slova v úvodním 68. žalmu, jež
nás provázejí od samého začátku až dodnes.
Děkujeme za vaši podporu, ať už modlitební nebo finanční,
a těšíme se na vaši případnou návštěvu.
Ivo Sysala
Kontakt: +420 602 502 589
Třinec, Smetanova 523
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz
číslo účtu: 265213853 / 2010
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Středisko KAPLAN
– nově pod hlavičkou Diakonie
V roce 2020 byla pod hlavičku Diakonie oficiálně převedena
mnohaletá kaplanská služba Pavla Čepa v kroměřížské nemocnici.
Bratr Pavel o své službě říká:
Svou kaplanskou službu nazývám sám pro sebe „Přicházím za tebou“.
V roce 2020 jsem byl samozřejmě částečně omezen kvůli Covidu-19. Bylo to zvláštní
období, lidé byli více otevření naslouchat a s vděčnosti přijímali modlitby a pak i Nový
Zákon, který jim nabízím. Celkově při návštěvách v této nemocnici vidím Boží milost
a potěšující dopad modliteb. Duch Svatý otvírá srdce lékařů i personálu. Stojí to za to, být
ve službě Pána Ježíše. Po rozvolnění současné situace se již se těším na novou etapu
této služby. S manželkou ještě pracujeme v dobrovolné službě ve vyškovském penzionu
pro starší generace, kde máme radost ze spolupráce vzácných služebníků místního sboru
AC. Přeji každému, aby se mohl dobrovolně rozhodnout jít sloužit potřebným lidem, kteří
na Boží lásku proudící skrze něj čekají.
Pavel Čep
Kontakt: +420 732 877 628
768 02 Troubky – Zdislavice 37
e-mail: cep-pavel@seznam.cz
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PROJEKT DANIEL
– finanční veřejná sbírka
Diakonie AC nově zaštítila veřejnou sbírku na léčbu Daniela Vretonka. Daniel je čtyřleté
dítě postižené vážným neurologickým onemocněním. Jeho rodiče, Roman a Rút Vretonkovi, slouží řadu let jako misionáři především v asijských zemích, v současné době bydlí
v Dačicích. Léčba a rehabilitace malého Daniela stojí cca 300 - 500.000,- Kč ročně. Většinu těchto nákladů musí zaplatit rodina Vretonkových z vlastních prostředků, neboť pojišťovny zdaleka nehradí vše.
Pokud byste chtěli přispět na léčbu Daniele, můžete zasílat
své dary v libovolné výši na transparentní účet:

2401897583 / 2010 (FIO banka)
Veřejná sbírka schválena Krajským úřadem MS kraje dne 16.12.2020 pod č.j. MSK 152073/2020

Ivo Sysala
Kontakt: +420 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz
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SOS tým
V průběhu roku 2020 postupně dozrála myšlenka na vybudování tzv. SOS týmu.
Pod tímto názvem se skrývá krizový akční tým několika desítek dobrovolníků, kteří jsou
připraveni kdykoli vyrazit na pomoc do míst postižených např. povodní, požárem, vichřicí
a podobně. V této chvíli stále přijímáme nové členy do tohoto týmu. Pokud byste tedy
měli chuť a odvahu se zapojit, obraťte se, prosím, na vedoucího této služby:
Stanislav Bocek
Kontakt: +420 731 504 343
Český Těšín, Slovenská 1976 / 3
e-mail: stanislav.bocek@kctesin.cz
číslo účtu: 2701665899 / 2010

Zdroj: Chris Gallagher

Diakonie Apoštolské církve
Národní kancelář
Polní 15, 737 01 Český Těšín
Kontaktní osoba
Ivo Sysala (+420 602 502 589)
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Pomáháme lidem měnit život
www.diakonieac.cz

