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Rok

2021
v číslech

25 - v roce 2021 jsme oslavili výročí 25 let od založení
6 - provozujeme 6 různých služeb
2 – realizujeme 2 pomáhající projekty
50 – stálých dobrovolníků pracuje pro diakonii
1 820 000 - korun jsme rozdělili obětem tornáda
1 280 - lidem týdně pomáhá naše potravinová pomoc
139 - tun potravin potravin jsme rozdělili mezi potřebné
4 – pravidelné programy pro děti v mateřském centru
2 – noví kaplani vyškoleni pro službu v nemocnicích
3 – třetí konference diakonie proběhla v únoru 2021
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Slovo ředitele
Diakonie Apoštolské církve
Začnu trochu netradičně nikoli biblickým citátem, ale pravdivým lidovým rčením:

Člověk míní, Pán Bůh mění.
První polovina roku 2021 se v naší diakonii odehrávala podle našich plánů, pomineme-li
některá omezení spojená s opatřeními proti koronaviru. Pak ale přišel čtvrtek 24. června.
Stačilo pár minut a najednou jsme měli úplně jiné starosti. Toho dne ve večerních hodinách
se prohnalo šesti obcemi na jižní Moravě ničivé tornádo, jaké tady bylo naposledy snad ještě za kronikáře Kosmase před devíti stoletími. Hned druhého dne jsme zveřejnili sbírkový
účet, na který během pár dní začaly přibývat statisíce korun od štědrých dárců. Solidarita
českého národa s lidmi v postižené oblasti byla neuvěřitelná. Jen na našem účtu se vybralo
více než dva milióny korun a celkově lidé věnovali miliardy. Jako velice prozíravé se ukázalo
to, že jsme začátkem roku vytvořili tzv. SOS tým pro podobné případy živelných katastrof.
To jsme ještě netušili, jak rychle budeme muset tento tým mobilizovat. Velmi brzy jsme ve
spolupráci s místními sbory v Břeclavi a v Hodoníně začali vytipovávat konkrétní rodiny,
kam jsme směřovali naši pomoc - ať už materiální, finanční či brigádnickou. Velmi důležitá
se také ukázala pomoc duchovně pastorační. Jsem rád, že diakonie v této těžké zkoušce
obstála. To by samozřejmě nebylo možné bez pomoci a spolupráce všech sborů v naší zemi
i s podporou některých zahraničních organizací. Více o naší pomoci jižní Moravě se tedy
dočtete v kapitole o tomto projektu na str. 12.
Pomoc po tornádu však samozřejmě nebyla naší jedinou aktivitou. Ostatní střediska musela fungovat i nadále. A jsme moc rádi, že i v tom hektickém roce se nám podařilo připravit
důstojné oslavy 25. výročí založení naší diakonie formou slavnostní bohoslužby a setkání
v třineckém sboru Apoštolské církve.
Pro rok 2022 máme dva hlavní cíle: V prvé řadě je to zakládání poboček stávajících středisek v dalších regionech. A ve druhé řadě snaha o větší povědomí o tom, že i naše církev má
svou diakonii. Ruku v ruce s tím chceme dosáhnout daleko většího zapojení dobrovolníků
do naší práce. Těším se, že za rok se s vámi podělím o to, jak se nám to daří.

Ivo Sysala

ředitel Diakonie Apoštolské církve
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Slovo biskupa
Apoštolské církve
Milí přátelé,
doba, v jaké žijeme je zcela mimořádná: Dva roky trvající (a stále nekončící) pandemie
nemoci Covid 19, v návaznosti na to výrazné zhoršení ekonomické situace ve velké části
světa. Uprostřed toho všeho udeřilo na jižní Moravě ničivé tornádo. Tato zcela mimořádná
a ojedinělá extrémně silná bouře, která zasáhla šest obcí na Břeclavsku a Hodonínsku, způsobila škody na veřejném a soukromém majetku okolo 15 miliard korun. Mezi dobrovolníky,
kteří bezprostředně po tragédii zajišťovali první pomocné práce, nechyběla ani diakonie a s
ní i SOS tým, který vznikl na začátku roku 2021.
Neuběhl ani rok a jsme svědky zcela bezprecedentního válečného konfliktu, v moderních
dějinách nemajícího obdoby. Vojenská agrese ze strany Putinova Ruska si vyžádala bezmezné utrpení tisíců lidí na celé Ukrajině. S tím je spojena i mimořádná imigrační vlna,
které se nevyhnula ani Česká republika. Ani zde nemohla chybět Diakonie, která se zapojila
do aktivního vyhledávání přechodných domovů pro uprchlíky.
Ve Skutcích apoštolů 10,38 nalezneme snad nejstručnější definici Ježíšova působení na
Zemi: „Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl
s ním.“ Konat dobro je i posláním diakonie. Bez politických ambicí, nároků na odměnu či
zviditelnění, v Ježíšově jménu a podle Jeho příkladu. Bez ohledu na vše, co se v současném
světě děje, věříme, že konání dobra v Božím jménu je tou největší silou v dějinách celého
světa.

Martin Moldan

biskup Apoštolské církve
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Naše služby:
Potravinová pomoc
Nadosah
Břeclavsko, Hodonínsko, Novostudenovsko
Posláním služby je distribuovat zdarma potraviny potřebným.
Pomáháme skoro 1 300 lidem týdně. Jsou to lidé v obtížné životní situaci, kteří nemají dost
finančních prostředků ani na základní zajištění důstojného života, včetně potravin nebo
drogistického zboží. Jedná se o seniory, samoživitele, vícedětné rodiny, dlouhodobě nezaměstnané ve vyšším věku a lidi v dluhové pasti. Služba funguje od roku 2018.
V roce 2019 jsme rozdali více než 81 tun, v roce 2020 zhruba 60 tun a v roce 2021 139 tun
potravin, které získáváme darem od Potravinové banky nebo přímo od marketů v regionu.
Doplnění potravin do potravinové banky pomáháme zajišťovat pravidelnou účastí na celonárodní sbírce potravin. V roce 2021 jsme takto vybrali 2 574 kg.
Vedoucí služby:
Petr Bartoš
kontakt: +420 731 504 303
e-mail: petr.bartos@apostolskacirkev.cz
číslo účtu: 2901526578 / 2010
Adresa:
Nadosah – potravinová pomoc
Tylova 6, Břeclav, 691 41
www.facebook.com/NADOSAHbv
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Naše služby:
Domácí hospic
Křídla, Sedlčansko
Posláním Křídel je péče o nevyléčitelně nemocné či umírající
pacienty v prostředí jejich domova.
Služba poskytuje pomoc, která snižuje utrpení, ulehčí od fyzické i psychické bolesti v náročném období člověka a jeho rodiny. Hospic působí působí v Sedlčanech a okolí od roku
2018.
Ve spolupráci s organizací RUAH Benešov jsme v roce 2021 pečovali o 79 klientů a jejich
rodin. Tým Křídel musel tuto péči zvládnout i přes komplikované podmínky a zátěž další
vlny koronavirové epidemie. V průběhu roku jsme přijali pomoc několika dobrovolníků. Ti
pomáhají jak v přímé péči v rodinách, tak při organizování benefičních akcí. V roce 2021
to byly například dva charitativní secondhand eventy Fešárna, tradiční Běh pro Křídla, benefiční koncert s aukcí výtvarných děl, letní kina města Sedlčany, veřejná sbírka formou
kasiček. V březnu jsme se přestěhovali v rámci Sedlčan do nových prostor na náměstí T. G.
Masaryka. Letos k nám do týmu přibyla také Lída Hegerová – významná posila na projekty,
péči o pokladnu a administrativu. Náš tým prošel dalším vzděláváním jako je například poradenství pro pozůstalé, edukační kurz, ELNEC kurz a různé webináře. Děkujeme Diakonii
Apoštolské církve a všem sponzorům a modlitebníkům.
Vedoucí služby:
Pavlína Oubrechtová
kontakt: 608 083 555
e-mail: kontakt@hospickridla.cz
číslo účtu: 2901293399/2010
Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 28
Sedlčany 264 01
www.hospickridla.cz
www.facebook.com/hospickridla.cz
www.instagram.com/domacihospickridla
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Naše služby:
Dům sociálního
bydlení Oáza, Třinec
Hlavním posláním střediska Oáza je provoz domu, ve kterém je synergicky propojeno
dostupné a podporované bydlení s návaznými službami.
Provoz sociálního bydlení a domu je zároveň finančně podporován pronájmem jeho komerčních a nebytových prostor. Dům disponuje šesti byty, z toho třemi bezbariérově upravenými a šesti nebytovými prostory. Sociální byty, jsou určeny primárně pro nezajištěné
vdovy či vdovce, seniory, pro dospívající z pěstounských rodin, vyléčené studenty z Teen
Challenge či hendikepované osoby. Oáza je v provozu od roku 2019.
Po většinu roku 2021 bylo v Oáze obsazeno 100 % kapacity bytů i komerčních prostor.
V současné době u nás bydlí tři vdovy, jeden bývalý student z Teen Challenge a jeden dospělý člověk, původně z pěstounské rodiny. V tomto roce byl zrekonstruován služební byt
(celkové náklady rekonstrukce činily 60 000 korun). Přes veškeré těžkosti způsobené uzávěrou služeb v době covidu se podařilo udržet v provozu jak Bistro U Ally, tak všechny
pronajaté kanceláře, které u nás mají Slezská diakonie a organizace Anděl strážný se svými
sociálními službami.
Vedoucí služby:
Ivo Sysala
kontakt: 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz
číslo účtu: 265213853 / 2010
Korespondenční adresa:
Diakonie Apoštolské církve
Dům sociálního bydlení Oáza
Smetanova 523, 739 61 Třinec
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Naše služby:
Mateřské centrum
KidzTown, Kolín
KidzTown nabízí rodinám setkávání a programy pro děti ve věku od novorozeňátek (Mléčné pondělky), přes batolata (Hrátky s Oskárkem) až pro školní děti (v nedělní besídce).
KidzTown také pořádá různé tématické akce v průběhu roku. Oblíbené jsou také programy
pro maminky (rukodělné dílničky, setkávání) a účastníme se na akcích jiných organizátorů
(např. Blešák na vzduchu). KidzTown nabízí příjemný, bezpečný prostor a přátelskou atmosféru od roku 2012.
V roce 2021 přibyly dva nové kurzy pro děti - Malý zdravotník a Tvoření s Jarčou. Staly se populární a byly vždy plně obsazené. Tým se rozšířil o další dobrovolníky, lektory,
kteří je vedou. Uzávěry kvůli koronaviru způsobily, že byly dveře KidzTown často zavřené.
Alternativně se tato situace vyřešila častější organizací akcí venku např. Bublinový den
v Borkách, kterého se účastnilo více než 100 dětí. Léto jsme aktivně trávili s dětmi v kolínském lesoparku Borky – celkem 5 setkání. Od podzimu, po uvolnění zákazů, se programy
pravidelně konaly zpátky v klubíku. Velmi příjemné bylo také podzimní Uspávání broučků
k zimnímu spánku, kam přišlo cca 130 rodin a Mikulášská procházka v lese. Zaslouženého
odpočinku a příjemného popovídání si užily ženy, které přišly na setkání, kde si pod vedením lektorky mohly vytvořit podzimní a nebo vánoční dekorace. Snažíme se také posílit náš
fundraising – prodáváme nejen kuchařku Spolu u jednoho stolu, ale také ručně vyráběná
přání. Závěr roku jsme završili velkou sbírkou pro Krabici od bot. Naší stálou komunitou je
zhruba 40 rodin z Kolína a blízkého okolí.
Vedoucí služby:
Miroslava Smetanová
kontakt: 731 504 356
e-mail: saseku@seznam.cz
číslo účtu: 2901294746/2010
Adresa:
Mateřské centrum KidzTown
V Zídkách 402, Kolín 2, 280 02
www.facebook.com/kidztownkolin
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Naše služby:
Středisko Kaplan
Kaplanská služba, Vyškov, Kroměříž
Posláním služby je poskytovat nemocným či umírajícím v nemocnicích a klientům domovů
seniorů duchovní podporu, vyslyšení a přátelský rozhovor.
Služba je aktuálně poskytovaná v Kroměřížské nemocnici a penzionu pro seniory ve Vyškově. Vedoucí střediska sdílí své mnohaleté zkušenosti s dalšími zájemci o tuto službu
prostřednictvím našeho vzdělávacího střediska Educa. Kaplanská služba vstoupila do diakonie v roce 2020.
Středisko Kaplan přijalo do své služby dva nové dobrovolníky, kaplany, pro službu v nemocnicích. Zde budou duchovně podporovat a provázet nemocné a umírající na jejich cestě.
Prošli seminářem našeho vzdělávacího střediska Educa pod vedením Jindřišky Papežové.
Na konci roku došlo k dohodě o vstoupení nové služby do tohoto střediska:
Manjoyka – modlitby za manželství.
Vedoucí služby:
Pavel Čep
e-mail: cep-pavel@seznam.cz
kontakt: 732 877 628
číslo účtu: 2901526578/2010
Adresa:
Zdislavice 37, Troubky, 768 02
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Naše služby:
Vzdělávací
středisko Educa
Posláním střediska je Educa je vzdělávací kurzy, rozšíření obzorů v různých oblastech
členům i nečlenům církve, zájemcům o dobrovolnictví apod.
Vzdělávání je nabízeno členům sborů Apoštolské církve, věřícím jiných církví i nevěřícím
od roku 2011, v rámci Diakonie Apoštolské církve pak od roku 2017.
Začátkem roku se středisko podílelo na organizaci konference Diakonie Apoštolské církve.
V červnu proběhl seminář pro nové zájemce o službu nemocniční kaplan – dva účastníci
získali certifikát o absolvování. I toto středisko bylo zasaženo omezeními kvůli covidovým
uzávěrám a nepodařilo se proto uskutečnit více seminářů.
Vedoucí služby ale absolvovala několik vzdělávacích programů, aby se nadále zvyšovala
kvalita nabízených služeb. Např. semináře organizace Pečuj doma a webináře pořádané
Centrem paliativní péče: Spiritualita v paliativní péči, Divadlo v paliativní péči nebo webinář
Martina Loučka “Řekni mi - jak mluvit o hodnotách a preferencích v závěru života?” Ten se
vztahoval ke hře Řekni mi, jejímž cílem je odstraňovat tabu v tématech nemoci a umírání.
Tato hra bude také součástí nové nabídky seminářů střediska Educa.
Vedoucí střediska:
Jindřiška Papežová
kontakt: 737 286 492
e-mail: dac.educa@seznam.cz
číslo účtu: 2801344478/2010
Adresa:
Educa
Andělská 295, Kutná Hora, 284 01
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Projekt: SOS tým
Posláním SOS týmu je organizovat pomoc lidem zasaženým nějakým neštěstím
– zpravidla živelným.
Je to tým lidí, kteří jsou ochotni v takových situacích pomoci přímo na místě. SOS tým
vznikl na začátku roku 2021. Dal formální podobu aktivitám, se kterými diakonie a členové
sborů přicházeli v krizových situacích už dříve.
Významnou aktivitou SOS týmu v roce 2021 byla pomoc na jižní Moravě v oblastech zasažených tornádem na konci června 2021:
Diakonie vyhlásila finanční sbírku a z ní přispívá na opravy a stavby domů a 100 % vybrané
částky rozdělí postiženým rodinám. Výtěžek sbírky ke konci roku 2021 dosáhl 2 139 227 Kč
a ke stejnému období bylo finančně podpořeno 10 rodin. Okamžitě po katastrofě zajišťovala diakonie infoservis pro dobrovolníky přijíždějící pomáhat ze sborů Apoštolské církve. Ve
spolupráci se sbory v Hodoníně a Břeclavi bylo zajišťováno zázemí pro dobrovoníky a SOS
tým pomáhá na místě dodnes. Do pomoci bylo zapojeno také středisko Nadosah - potravinová pomoc. I to působí v oblasti nadále. Rodinám, které byly diakonií finančně podpořeny,
je poskytována duchovní a pastorační pomoc.
Vedoucí týmu:
Stanislav Bocek
kontakt: 731 504 343
e-mail: stanislav.bocek@kctesin.cz
číslo účtu: 2701665899/2010
Adresa:
Slovenská 1976/3, Český Těšín, 737 01
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Projekt: Daniel
Diakonie Apoštolské církve od 1. ledna 2021
zaštítila veřejnou sbírku na léčbu chlapečka
Daniela Vretonka.
Daniel se narodil v listopadu 2016 a je postižen vážným neurologickým onemocněním.
Jeho rodiče, Roman a Rút Vretonkovi, sloužili řadu let jako misionáři především v asijských
zemích. Nyní žijí zpátky v ČR. Výraznou část nákladů na léčbu musí zaplatit rodina Vretonkových z vlastních prostředků.

Výtěžek sbírky za rok 2021 byl 242 743 Kč
a podařilo se jím uhradit náklady za potřebnou péči, kterou zdravotní pojišťovna neproplácí.
Chcete-li rodině pomoci, zasílejte své dary na transparentní účet:
2401897583 / 2010 (FIO banka).
Více informací na webu www.diakonieac.cz.
Kontakt:
Ivo Sysala, ředitel Diakonie
telefon: 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz
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Ostatní výnosy
Ostatní výnosy

12%

45
Tržby

Ostatní výnosy
Ostatní výn
Ostatní výnosy
Ostatní výnosy

Tržby

12%

45 785
Tržby

Tržby

12%
1%
1% 20%12%

12%
1%

1%

Dary, příspěvky
Dary, příspěvky
Dary, příspěvky
Dary, příspěvky

33%
Ostatní33%
nákl., dary Ostatní33%
nákl., dary
statní nákl., dary Ostatní nákl., dary

dpisy

45
45 785 785
1 313
Tržby
1 313

1 564
Ostatní nákl., dary Ostatní nákl., dary
Ostatní nákl., dary Ostatní nákl., dary

1 564
1 617

užby

785
1 313

33%

34%

Náklady			
Materiál a energie		
Služby			
Mzdy			
Ostatní nákl., dary		
Odpisy			
Příspěvky		
Celkem			

Dotace
34%

34%

Dotace

Dotace

Dotace

34%

Tis. Kč		
512		
582		
1 617		
1 564		
459		
74		
4 808

67%

Podíl
11%
12%
34%
33%
10%
2%
100%

67%

Výnosy 			
Tržby			
Ostatní výnosy		
Dary, příspěvky		
Dotace			
Celkem			

Tis. Kč		
785		
45		
4 329		
1 313		
6 472

Hospodářský výsledek

1 664

67%

67%

Podíl
12%
1%
67%
20%
100%
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