Støedisko v Litomìøicích

Vizí Diakonie ÈCE - Støediska v Litomìøicích je vyrovnat šance lidí se specifickými potøebami na bìžný život
ve spoleènosti.

Posláním Diakonie ÈCE – Støediska v Litomìøicích je podporovat lidi se znevýhodnìním, aby poznali svoje
možnosti, naplòovali svoje cíle a nalezli šanci uplatnit se v bìžném životì.

Cílem Diakonie ÈCE – Støediska v Litomìøicích je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo sociálním
znevýhodnìním pracovní a spoleèenské uplatnìní, které posiluje jejich sobìstaènost.

Dozorèí rada
Kontrolní orgán Støediska pracoval v r. 2009 ve složení: Ing. Jaromír Køivohlavý – pøedseda, Mgr. Rut Brodská
- místopøedsedkynì, Rùžena Èechová, Ing. Tomáš Derfl, Eva Fibichová, Jaromír Hájek, Jan Muròák, Jan
Neužil Dipl. Um., Eva Radimská, Dobromila Svatopolská, MUDr. Marie Štìtinová. Ke svým jednáním se dozorèí
rada sešla celkem 6x. Této dozorèí radì konèí funkèní období k 31.3. 2010.
K 1.4. 2010 byla zvolena nová dozorèí rada ve složení: Mgr. Rut Brodská, Rùžena Èechová, Mgr. Ivan Daneš,
Ing. Tomáš Derfl, Jaromír Hájek, Jana Kellnerová, Ing. Jaromír Køivohlavý, MUDr. Sylvie Kubcová, Jan Neužil
Dipl. Um., Eva Radimská, MUDr. Marie Štìtinová.

Správní rada
Statutární zástupci Støediska pracovali v r. 2009 ve složení: Irena Opoèenská – pøedsedkynì správní rady, Eva
Cimburová, Mgr. Zdenìk Bárta.
Správní rada se sešla ke svým samostatným jednáním celkem 12x.

Poznámka: otázky v rozhovorech kladla Eva Cimburová
obrázky + písmo v nadpisech vytvoøili klienti Centra denních služeb

Kanceláø Diakonie ÈCE v Litomìøicích
Rooseveltova 9, 412 01 Litomìøice
416 733 585, 774 120 006

litomerice@diakoniecce.cz

Centrum denních služeb + dílny
Rooseveltova 7, 412 01 Litomìøice

416 733 585, 774 120 005

cds.litomerice@diakoniecce.cz

Služby veøejnosti + klub Restart
Rooseveltova 9, 412 01 Litomìøice

416 734 438

sluzby.litomerice@diakoniecce.cz

Domov pro matky s dìtmi
Liškova 43, 412 01 Litomìøice

416 732 271, 739 244 673

dmd.litomerice@diakoniecce.cz

Agentura podporovaného zamìstnávání
Teplická 1, 412 01 Litomìøice
416 700 315, 775 251 553

apz.litomerice@diakoniecce.cz

Multifunkèní prostor Oka·mžik
Osvobození 19, 412 01 Litomìøice

739 244 841

okamzik.litomerice@diakoniecce.cz

Èajovna Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litomìøice

739 244 685

Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie ÈCE
Komenského 152, 411 55 Terezín
Sociálnì terapeutické dílny
Komenského 152, 411 55 Terezín

416 531 834

terezin.litomerice@diakoniecce.cz

416 531 834

std.litomerice@diakoniecce.cz

Restaurace Klobouk Diakonie
Komenského 152, 411 55 Terezín

416 531 836

provozni.litomerice@diakoniecce.cz

Rodinné a komunitní centrum
Komenského 152, 411 55 Terezín

416 531 834

mcklobouk.litomerice@diakoniecce.cz

Chránìné bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín

416 531 846

chbklobouk.litomerice@diakoniecce.cz

Podpora samostatného bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín

734 358 262

psb.litomerice@diakoniecce.cz

-

Diakonie ÈCE
Støedisko køesanské pomoci v Litomìøicích
Rooseveltova 716/7, 412 01 Litomìøice
tel./fax: +420 416 733 585
e-mail: litomerice@diakoniecce.cz
www.diakoniecceltm.cz

Dìkujeme Vám za Vaši pomoc!
CZK: 19-5905840277/0100
EUR: 1638435243/0800

... NEJEN O DIAKONII s pøedsedou dozorèí rady, Ing. Jaromírem KØIVOHLAVÝM
Co pro Vás znamená Diakonie?
Diakonie patøí mezi organizace, které nabízejí svou práci v oblasti, jež je velmi potøebná,
smysluplná. Dìlá to na základì klasických køesanských hodnot. A z toho mám radost.
Profesionalita je doplnìna takovým pøístupem ke klientovi, který komerce nehledá.
Diakonie nabízí pomocnou ruku velké skupinì potøebných lidí.
A co se stane, když nebude mít Diakonie co nabídnout?
Je to znepokojivá otázka. Asi by skonèila. Ne, že by Diakonie nemìla co nabídnout. Ale co
kdyby nebyla po nabídce poptávka? K èemu je pak nabídka?
Myslíte, že svìt kolem nás se mìní natolik, že už nemá zájem o klasické køesanské hodnoty?
Vidím pokles zájmu o takové pojmy jako je láska, nadìje, odpuštìní, milost nebo dùvìra a víra... v dobì, kdy
je vìtšina lidí v ekonomickém nebo pracovním stresu, kdy jsme svìdky masového tunelování státních
prostøedkù, soudy vynášejí rozsudky až po mnoha letech, právo je jen slovo v závorce a za stìnou. V této
dobì povšechné apatie k politice jako svinstvu a naneštìstí i k vìcem veøejným se mìní poptávka. Èest
a slušnost se stávají synonymem pro hloupost a primitivnost èlovìka. Dìti nevìdí, za co by mohly ctít rodièe.
Na základní škole ve ètvrté tøídì ani jedno dítì nevìdìlo, co je to èest. Nesetkali se s tímto pojmem. Po
vysvìtlení sdìlili, že tatínka je možné ctít za to, že nosí domù peníze. Že ctím nìkoho, protože mne má rád a je
to slušný a poctivý èlovìk, to žádné dítì nenapadlo. Vzrùstá zájem o pøekvapení. O to, co zvedne adrenalin.
Brutalita, sex, muèení a pokud možno zblízka a detailnì.
To zní dost beznadìjnì. Vidíte možnost zmìny?
Zkušenost praví, že módní trendy jdou ve vlnách. Snad další generace znechucená životním stylem té
pøedchozí zaène hledat. V tom je nadìje. Tøeba najde èást toho, co se snažíme prezentovat a co nás nese.
Možná pro nì budou velmi dùležité vztahy v rodinì, pøátelství, víra, vize, postoj k životu, ukotvený žebøíèek
hodnot atd.
A jaké jsou šance Diakonie?
Diakonie má jednu velikou výhodu. Její klienti nejsou z klubu mistrù svìta ani z party apatických pivních
skautù. Jsou to lidé, kteøí se snaží žít svùj život i pøes nepøízeò, jež je potkala. Aby mohli žít naplno èi se k tomu
alespoò pøiblížili, mají v Diakonii pomocnou ruku. Tady neztratila nìkterá slova význam: pøátelský vztah,
pomocná ruka, vize, odpovìdný pøístup k životu. Víra a nadìje jsou na prvních místech žebøíèku hodnot
Diakonie.
Co tedy popøejete Diakonii v rozbouøených vodách souèasného svìta?
Inu, dobrý vítr do plachet!

Dìkujeme!
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lidem se zdravotním postižením:
• integraènì vzdìlávací program v Centru denních služeb v Litomìøicích
• tréninkový pracovní program v Sociálnì terapeutických dílnách v Terezínì
• zprostøedkování práce v Agentuøe podporovaného zamìstnávání v Litomìøicích
• pracovní pøíležitosti na chránìných pracovištích ve výukové restauraci v Klobouku
Diakonie v Terezínì, v èajovnì Hóra a v sále Oka·mžik v Litomìøicích
• pracovní pøíležitosti v keramické dílnì v Litomìøicích a textilní dílnì v Terezínì
• chránìné bydlení v Klobouku Diakonie v Terezínì
• podporu samostatného bydlení v okruhu 10km od Terezína
lidem se sociálním znevýhodnìním:
• azylový Domov pro matky s dìtmi v Litomìøicích
veøejnosti:
• stravování v restauraci Klobouk Diakonie v Terezínì - chránìném pracovišti
• posezení a kvalitní èaje v èajovnì Hóra v Litomìøicích - chránìném pracovišti
• rychlé obèerstvení v klubu Restart v Litomìøicích
• poøádání profesionálních i amatérských výstav v klubu Restart a sále Oka·mžik
v Litomìøicích
• poøádání koncertù a dalších kulturních èi osvìtových akcí v sále Oka·mžik v Litomìøicích
• pronájem prostorù pro vzdìlávací, spoleèenské a další akce v Klobouku Diakonie
v Terezínì a v sále Oka·mžik v Litomìøicích
• prodej upomínkových pøedmìtù – výrobkù z našich dílen v obchùdku v klubu Restart
v Litomìøicích
• zakázkovou výrobu a služby (vè. §24 zákona è. 1/1991 Sb. O zamìstnanosti)
volnoèasové aktivity
v Litomìøicích:
• keramika pro dìti i dospìlé
• internet + práce s PC
• textilní techniky
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v Terezínì:
• Mateøské centrum Klobouèek
• tvoøivé dílny pro dìti
• volnoèasové dílny pro dospìlé
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Rok 2009 nebyl pro neziskovky a ostatní organizace pracující v sociální sféøe vùbec
jednoduchý. Vìtšina se potýkala s nedostatkem financí, s novì nastavenými pravidly v sociálních
službách. Jak vnímáte uplynulý rok Vy, jako øeditelka dnes již stohlavé organizace?
Pro naše Støedisko byl rok 2009 rokem
naprosto zlomovým. Poprvé za 18 let
fungování Støediska jsme nezaèínali
s finanèní nejistotou. Podaøilo se to díky
tomu, že jsme již v lednu uspìli ve
veøejné zakázce Ústeckého kraje na
poskytování hned dvou služeb.
Z víceletého krajského projektu byly
plnì podpoøeny sociální rehabilitace
v Agentuøe podporovaného zamìstnávání a Sociálnì terapeutické dílny
v Terezínì. V polovinì roku jsme pak
uspìli ještì ve II. výzvì veøejných
zakázek na poskytování služby
v azylovém Domovì a v prosinci získala
podporu ze stejného zdroje terénní
služba Podpora samostatného bydlení.
Výraznì nám pomohl i Úøad práce
podporou pracovních míst lidí se
zdravotním postižením z §75 zákona
O zamìstnanosti.
Velkou èást energie vìnují neziskovky obstarávání penìz. Zajištìní základního provozu na
nìkolik let hned u ètyø služeb Vám jistì pøineslo pocit velké úlevy...
Ano, hned jsme ale své síly napøeli jinam. Zaèali jsme se vìnovat profesionalitì týmu, kvalitì jeho fungování.
Organizace se sto zamìstnanci už nemùže dobøe fungovat stylem jedné velké rodiny, kde všichni dìlají
všechno, jak tomu bylo na zaèátku. Využili jsme nabídku agentury Evolutio na neformální audit øízení
organizace. Díky kouèi panu Martinu Zbránkovi byl v prùbìhu roku nastaven zcela nový mechanismus øízení
a kontroly. Pouèila jsem se nejen já - bìhem kouèování se vyprofilovali samostatní a schopní vedoucí
pracovníci. To vedlo k úplnému osamostatnìní jednotlivých úsekù v rámci Støediska. Paralelnì probíhala
školení v procesech sociální práce, dokonèování práce na standardech. Naše metodická vedoucí rozjela
vlastní interní vzdìlávání. Podaøilo se nám dokonèit tvorbu strategického plánu na období 2009 - 2013
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a zahájit dlouhodobý proces plnìní jeho jednotlivých strategií. Jednou ze strategií je napøíklad zvýšení
nezávislosti na pronájmech. Už v první polovinì roku jsme získali do vlastnictví nové prostory v Teplické ulici.
Pøestìhovala se sem Agentura podporovaného zamìstnávání. Díky bezbariérovému pøístupu teï mùže
nabízet své služby i vozíèkáøùm.
Dalo by se øíct, že to byl pro Vás rok
odbornosti. Podaøilo se Vám toho opravdu
hodnì. Projevila se u Vás vùbec krize?
V nejistotì zùstaly služby, jež nebyly hrazeny
z veøejné zakázky: Chránìné bydlení a Centrum
denních služeb. Chránìné bydlení uspìlo
v odvolacím øízení a bylo dofinancováno ze zdrojù
MPSV. V Centru denních služeb jsme však byli
nuceni pøistoupit ke krizovým opatøením. Zrušili
jsme arteterapii jako nadstandardní službu.
Nedostatek financí zapøíèinil i odchod nìkterých
pracovníkù. Ráda však konstatuji, že už v závìru
roku se v Centru denních služeb vytvoøil výborný
tým - tým zocelený personální krizí, z nìhož se
vyprofilovala nová vedoucí, která nejednoduchou personální situaci perfektnì ukoèírovala.
V loòském roce jste zahájili novou službu v Terezínì, otevøeli jste také Oka·mžik - nový
komunikaèní prostor pro veøejnost... Máte ještì nìjakou novinku ve Vašich službách?
Ano, v Agentuøe podporovaného zamìstnávání nyní pravidelnì pùsobí psychoterapeut, jehož služby jsou
urèeny lidem se zdravotním postižením, kteøí hledají pomoc pøi øešení svých rùzných problémù. Jedná se
o podpùrné psychoterapeutické služby pro klienty sociálních služeb v Litomìøicích. Podaøilo se nám tak splnit
úkol z II. komunitního plánu sociálních služeb v Litomìøicích.
Chtìla byste nìco dodat na závìr?
Rok 2009 byl posledním rokem funkèního období dozorèí rady Støediska. Ráda bych všem jejím èlenùm
podìkovala za spolupráci, mnoho odborných rad a podporu. Upøímnì také dìkuji všem zamìstnancùm
Støediska za jejich nasazení. A všem ètenáøùm výroèní zprávy pøeji hezké ètení!
... za rozhovor dìkujeme Irenì OPOÈENSKÉ, øeditelce Diakonie ÈCE v Litomìøicích
Diakonie ÈCE - Støedisko v Litomìøicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litomìøice
opocenska.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585; 774 535 326
5

V roce 2009 oslavila Diakonie ÈCE
20. výroèí znovuobnovení svého pùsobení
v ÈR. Oslavovalo se i v Litomìøicích?
Samozøejmì, i když naše Støedisko je o víc jak
dva roky mladší než celá Diakonie. Jednak
jsme výroèí pøipomnìli v azylovém Domovì pøi
oslavì 10. výroèí partnerství Domova s Mìstem Litomìøice za pøítomnosti starosty Mgr.
Chlupáèe a dalších osobností Litomìøic, a pak
samozøejmì pøi našem každoroèním
Spoleèenském veèeru spojeném s aukcí. Je to
dùležitá vìc pro církev, že už zase dvacet let
smí dìlat to, co je jí nejvlastnìjší – pomáhat
znevýhodnìným spoluobèanùm. Už v Bibli se
øíká, že víra se realizuje hlavnì úèinnou láskou
k bližnímu.

Na podzim jste vyhlásili kampaò Všichni ty schody nevyjdem…
O co se jednalo?
Jedno z našich pracoviš - èajovna Hóra nemá dosud bezbariérový
pøístup. Pøi slavnostním otevírání pøilehlého sálu Oka·mžik za
pøítomnosti herce Jana Potmìšila jsme nejen zahájili fotografickou
výstavu vozíèkáøe Jiøího Semana, ale také vyhlásili tuto kampaò na
získání financí pro vybudování bezbariérového nájezdu do obou prostor.
Souèástí této kampanì byly kromì medializace také veøejná sbírka
a internetová aukce výrobkù z našich chránìných dílen. Vyvrcholením
kampanì byl 15. Spoleèenský veèer. Za nemocného Jana Potmìšila jako
host veèera obìtavì zaskoèila hereèka Táòa Fišerová. Kampaò vynesla
celkem 421 tisíc Kè. Za to postavíme nejen nájezd k èajovnì Hóra
a Oka·mžiku, ale uhradíme i èást nákladù, které jsme vložili do
bezbariérového øešení nových prostor v Teplické ulici. Všem, kteøí
s kampaní pomáhali, a zejména všem dárcùm ze srdce dìkujeme!
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Pøi Vašich akcích pro veøejnost
pravidelnì vídáme nejen známé herce,
ale také rùzné osobnosti z politického
života. Jak je to s Vaším vztahem
k politickým stranám?
Samozøejmì, že stejnì jako všichni lidé
okolo, i my v Diakonii máme rùzné politické
názory. Jedno nás však spojuje, a to je
pøesvìdèení, že politika není u nás až tak
pokleslá, aby stranám a jejím politikùm byl
lhostejný osud handicapovaných obèanù.
Jako sociální organizace jsme proto
samozøejmì politicky neutrální a pøijímáme
pomoc od všech demokratických politických
stran a úèastníme se legislativní práce napøíè
politickým spektrem pøi zlepšování sociálních
zákonù.
Po Litomìøicích nyní vídáme jezdit nové diakonické auto. Je veselé, polepené logy rùzných
organizací. Co to znamená?
Pøijali jsme nabídku reklamní agentury Kompakt, která nám toto auto na 6 let zapùjèila. Dìkujeme všem
úžasným sponzorùm, kteøí to umožnili tím, že za nemalé peníze nechali nalepit na tento automobil svá loga.
Jsme za to nesmírnì vdìèni – naše práce už je tak rozsáhlá, že bez aut bychom byli v naší èinnosti znaènì
limitováni. Auto nejen výbornì slouží Diakonii, ale také upozoròuje na øadu tìch podnikatelù, kteøí jsou
ochotni pomáhat potøebným.
Chtìl byste nìco dodat na závìr?
Chci vyjádøit dík všem, kdo se na práci Diakonie jakkoli podílejí. Je to realizovaná nadìje, že náš svìt není až
tak sobecký a zlý, jak se nám obèas jeví. Každý mùžeme náš svìt èinit o trochu lepším a radostnìjším. A chci
k této nadìji pozvat i všechny ostatní, kdo by se na ní také mohli podílet. Nìkdy dokáže veliké vìci i malý
pøíspìvek od velkého množství lidí. Stokorunový trvalý pøíkaz na svém úètu témìø nepocítíme – a pøitom
mùže pomoci pøijmout v Diakonii nového klienta èi zamìstnat nìkoho se zdravotním znevýhodnìním, kdo by
jinak pracovat nemohl.
... za rozhovor dìkujeme Mgr. Zdeòkovi BÁRTOVI,
èlenovi správní rady Støediska, pracovníkovi pro vztahy s veøejností

Diakonie ÈCE - Støedisko v Litomìøicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litomìøice
barta.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585; 739 244 843
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Èím se zabývá Centrum denních služeb?
CDS nabízí dospìlým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
sociální službu - integraènì vzdìlávací program. Jedná se o nácvik
takových pracovních èinností a dovedností, které posilují samostatnost a
sobìstaènost uživatelù. Nabízíme nejprve skupinový program, pak
individuální nácvik pracovních dovedností v tìchto oblastech: vaøení,
výroba studené kuchynì a obsluha, práce s keramikou, práce
s poèítaèem, úklid, technické práce - údržba, úklidové práce v terénu,
kurýrní služba.
Kolik lidí využívá Vaše služby?
V prùbìhu roku 2009 to bylo dvacetdva uživatelù. Kapacita je pøitom
dvacet osob. Je vidìt, že jsou naši uživatelé spokojení a o službu je
zájem.
Mají Vaši uživatelé možnost dalšího postupu?
Ano, mají možnost „postoupit“ do Sociálnì terapeutických dílen
v Terezínì a dále pøes Agenturu podporovaného zamìstnávání na
otevøený trh práce. Do terezínských dílen postoupily bìhem roku dvì
uživatelky. Jeden uživatel byl zamìstnán pøes Agenturu jako sezónní
pracovník pøi úklidu v letním kinì.
Zmiòujete pracovní zaèleòování.
Nabízeli jste ještì nìco „navíc“?
Program je v odpoledních hodinách rozšíøen
o rùzné volnoèasové aktivity ve Støedisku i mimo
nìj. Jedná se o zájmové kroužky (napø.
keramický, poèítaèový, hudební, …)
Již nìkolik let spolupracujeme napø. se
Severoèeskou galerií výtvarného umìní
v Litomìøicích, a to hned v nìkolika oblastech:
pøi arteterapii, kdy si uživatelé s lektorkou
PhDr. Kubelkovou prohlíží aktuální expozici
v galerii, a sami potom reflektují téma výstavy
pøi vlastní výtvarné práci. V rámci pracovní
terapie uklízíme pøilehlé parkány a peèujeme
o zeleò. Kromì toho v prostorách galerie
prezentujeme výrobky chránìných dílen pøi
akcích pro dìti a veøejnost.
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Pravidelnì od jara do podzimu navštìvujeme také Ranè
3V v Tøebušínì, kde se uèíme pracovním dovednostem
a péèi o konì. Poklízíme stáje a odmìnou je jízda na koni.
Komunikujete také s nìjakým obdobným zaøízením?
Na podzim jsme navštívili spolu s uživateli Centrum
denních služeb pøi Diakonii ÈCE Rolnièka v Sobìslavi.
Strávili jsme zde tøi dny a poznali nové tváøe, navázali
pøátelské vztahy(viz foto str. 5). Nìkteøí z našich uživatelù
si pravidelnì vymìòují maily s kamarády z Rolnièky.
Tìšíme se, až jim návštìvu oplatíme u nás na jaøe 2010.
Už plánujeme sportovní klání.
Máte ještì nìjaké zajímavé zkušenosti oproti
jiným rokùm?
S podporou grantu Zdravého mìsta Litomìøice
a úžasným nasazením bývalé vedoucí Jarmily Sedlákové
se nám podaøilo zøídit bylinkovou zahrádku. Uživatelé se
o ni výbornì starají a výpìstky využívají napø. pøi vaøení
ve cvièné kuchyni. Daøí se nám také spolupráce s Farním
sborem ÈCE. Paní faráøka Rut Brodská pro uživatele
každý mìsíc pøipravuje soutìž Hádej, kdo jsem. Pøichází
k nám na návštìvu èlenové sboru a uživatelé hádají jejich
profesi. Zároveò si mohou rùzné profese hned vyzkoušet
(napø. knihvazaèství, cukráøství a jiné). Je to velmi
zajímavá akce, na kterou se všichni vždy tìší.

Co byste ráda vzkázala na závìr?
Nejvìtší odmìnou pro nás jsou spokojené tváøe uživatelù. Budeme rádi, když si k nám najdou cestu i další
zájemci, kterým mùžeme nabídnout spoustu zajímavých aktivit. Našim velkým pøáním je rozšíøit prostory
CDS, a tím navýšit i kapacitu. Doufáme, že se nám podaøí zámìr uskuteènit a najdeme dostatek finanèní
podpory pro chystaný projekt.
... za rozhovor dìkujeme Annì BURDOVÉ, nové vedoucí Centra denních služeb
Centrum denních služeb
Rooseveltova 7, 412 01 Litomìøice
burdova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585; 774 120 002
9

Co všechno nabízejí Služby veøejnosti?
Nabízíme keramické kroužky pro dìti s postižením a pro seniory.
V prostorách klubu Restart poøádáme výstavy lidí s rùzným handicapem,
zaèínajících výtvarníkù a dalších.
Také nabízíme keramické a textilní výrobky vyrobené v chránìných dílnách
v Litomìøicích a Terezínì. Naše výrobky si mùžete nejen zakoupit, ale
i objednat.
Lze si objednat i výrobek dle vlastní pøedstavy zákazníka?
Jistì, podle našich možností vyvzorujeme vìtšinou nìkolik variant vèetnì
kalkulace, a zákazník si pak vybere.
Kde si Vaše výrobky mùžeme zakoupit?
Pøímo v našem obchùdku v klubu Restart nebo na rùzných jarmarcích
a prodejních výstavách. V prùbìhu roku 2009 jsme se zúèastnili celkem
devatenácti takovýchto prodejních akcí v Litomìøicích a blízkém okolí. Své
výrobky prezentujeme i na akcích za hranicemi. Stále se nám daøí získávat
nové zakázky.
Jak rychle vyøizujete objednávky?
Jde to, ale døe to J
...
Je to rùzné, záleží na roèní dobì, vytíženosti
zamìstnancù, nároènosti zakázky a spolupráci naší letité pece. Snažíme se však
uspokojit zákazníky a domluvené termíny
plnit. Jsme ale rádi, když nás zájemci
o výrobky osloví minimálnì dva mìsíce
dopøedu, zvláštì pøed Vánoci. Pøedevším
keramika chce svùj èas. Musí dozrát.
Mùžete nám prozradit, jaké jste mìli
v roce 2009 tržby?
Ráda se pochlubím, za obì dílny jsme utržili
bezmála 390 tisíc korun. V našich dílnách
bylo v prùbìhu r. 2009 zamìstnáno sedmnáct
lidí se zdravotním postižením.
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Zmínila jste se o výstavách.
Kterou byste chtìla vyzdvihnout?
Všechny byly nìjak zajímavé. Tak
napøíklad Nutné zbyteènosti aneb
zbyteèné nutnosti - naše kolegynì
Veronika Diasnik a Kvìta Koláøová
u nás vystavovaly své originální
odìvy a šperky. Vernisáž probìhla
jako workshop, návštìvníci si mohli
sami zkusit vyrobit šperk z fimohmoty a malovat na textil. Nebo jim
autorky libovolný motiv samy
namalovaly.
Chcete nìco vzkázat na závìr?
Pøála bych nám hodnì spokojených
zákazníkù a zároveò bych chtìla
všechny pozvat, aby se pøišli na naši
zajímavou a tvoøivou práci podívat.
... za rozhovor a pozvání
dìkujeme Janì DAÒKOVÉ

Služby veøejnosti + klub Restart
Rooseveltova 9, 412 01 Litomìøice
sluzby.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 734 438
PLÁN VÝSTAV v roce 2010
25. 1. – 26. 3.
5. 4. – 23. 4.
27. 4. – 21. 5.
25. 5. – 25. 6.
28. 6. – 31. 8.
záøí - øíjen
øíjen - listopad
listopad - prosinec

Jana Ryvolová – Na koòském høbetì
Denisa Dušková / kresby technikou anime
Miroslav Pešata – Svìt oèima Miroslava Pešaty II / obrazy
Marie Vykopalová + Tereza Èervená Pelánová / keramika, odìvy, šperky
klienti Domova pro matky s dìtmi – Ženy, stromy, promìny / fota + obrázky
Jan Kuchaø / obrazy + básnì
Veronika Diasnik + Kvìtoslava Koláøová / textil, šperky
Dagmar Doudová / šperky, pletené zboží
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Vaše služba se jmenuje sociální rehabilitace s využitím metody podporovaného zamìstnávání. Co znamená ten dlouhý název v praxi?
V Agentuøe pøipravujeme lidi s mentálním nebo tìlesným postižením a duševním onemocnìním na vstup do
bìžného zamìstnání. Rozvíjíme jejich dovednosti, které jsou dùležité nejenom v práci, ale také pro bìžný
život. Klienty uèíme telefonovat, komunikovat s lidmi, pracovat s internetem a poèítaèem, orientovat se
v èase a ve mìstì, cestovat veøejnými dopravními prostøedky atd. Spoleènì vytipováváme vhodné pracovní
zaøazení a nakonec je podporujeme pøímo v konkrétním zamìstnání.
Kolika lidem jste poskytli Vaše služby?
V r. 2009 využilo naše služby 34 lidí. Devìt z nich si našlo práci.
V jakých firmách našli Vaši uživatelé práci? A na jaké pozici?
Kromì našich „stálic“ jako napø. Kinoklub Ostrov Litomìøice, Centrální
školní jídelna, Mìstská nemocnice Litomìøice, zahradnictví Gabriel jsme
vedli jednání o možnostech pracovního uplatnìní uživatelù ve firmách
Emco s.r.o. Hrdly, Marína Labe – Veøejný mezinárodní pøístav Píšany,
BEC - odpady Prosmyky, Sklenáøství Komplet – Jersáková Litomìøice,
Kirbs Litomìøice. Naši uživatelé vykonávají zpravidla pomocné práce,
které však dìlají zodpovìdnì a s velkou motivací.
To jistì znamená spoustu jednání. Kdo všechno byl souèástí
Vašeho týmu?
Tým tvoøili nejprve ètyøi, pak tøi sociální pracovníci - vedoucí se dvìma
pracovními konzultanty. Od léta s námi spolupracuje i psychoterapeut.
Na co je psychoterapie zamìøena?
Psychoterapeut se zamìøuje na øešení problémù, které se mohou
vyskytnout v životì uživatelù. Problém mùže nastat na pracovišti, pøi
osamostatòování se, v rodinì, vztazích, ... jednoduše, když se uživatel
necítí psychicky dobøe.
Je služba psychoterapeuta urèená pouze pro Vaše uživatele?
Rozhodnì ne. Službu využívají i další lidé se zdravotním postižením z Litomìøic a okolí. Pøicházejí k nám s tím,
že potøebují øešit své problémy. Nebo si o nich chtìjí jenom popovídat. Psychoterapeut jim vìnuje dostatek
èasu, vyslechne je, bere je vážnì - už to samo o sobì hodnì znamená. Mimochodem tato služba není placená.
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Kdo Vás tedy financuje?
Od února 2009 jsme stoprocentnì finanènì zajištìni z víceletého projektu Sociální služby v Ústeckém kraji.
Úèastnili jsme se výbìrového øízení a získali až do konce r. 2011 veøejnou zakázku na poskytování sociální
rehabilitace.
V èervenci jste se pøestìhovali do
nových prostor. Jaký mìl tento fakt vliv
na poskytování služby?
Pøestìhovali jsme se v rámci Litomìøic
z Velké Krajské do Teplické ulice. Nebylo to
daleko, nové prostory jsme pìknì a úèelnì
zaøídili. Jsou bezbariérové. Hodnì to však
pùsobilo na naše uživatele. Bìhem prázdnin
jsme museli omezit konzultace, uživatelé se
jen tìžko vraceli. Museli se nauèit novou
cestu do Agentury, nìkteøí z nich byli
dezorientovaní. Proto jsme s nimi uspoøádali
v listopadu neformální posezení, které bylo
zamìøené na zmìnu sídla Agentury
a vytvoøení pravidel v nových prostorách.
Pomohlo to, uživatelé se stabilizovali a mohli
jsme dál pokraèovat v naší spolupráci.
Pøedpokladem úspìšného poskytování Vaší služby je propagace. Co jste v r. 2009 pøipravili?
Uskuteènili jsme mnoho prezentaèních akcí – napøíklad tradièní, již 4. výstavu fotografií Není to jen o práci
v rámci Týdne pro duševní zdraví. Výstava probìhla ve spolupráci s FotoArtem Kalich. Dvì fotografie pak byly
vydraženy na Spoleèenském veèeru Diakonie za 15.500 Kè! Naše služby vèetnì výstavy jsme prezentovali na
Mìstském úøadu v Lovosicích. Mìli jsme také možnost vystoupit a prezentovat se na veøejné schùzi Svazu
tìlesnì postižených ve Štìtí. S uživateli pracujeme nejen individuálnì, ale dìláme také skupinovou práci
napø: job kluby, besedy a jednorázové neformální akce.
Co dodat na závìr?
Chci podìkovat manželùm Køivohlavým, v jejichž budovì ve Velké Krajské ulici mohla sídlit naše Agentura
po 4 roky.
O naší práci je velký zájem, proto se tìšíme na další spolupráci s novými uživateli a také zamìstnavateli.
Uvítáme každého zamìstnavatele ochotného naše uživatele zamìstnat.
... za rozhovor dìkujeme
vedoucí Agentury, Lence SOVOVÉ, DiS.

Agentura podporovaného zamìstnávání
Teplická 1, 412 01 Litomìøice
sovova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 700 315; 775 251 553
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Co Vaše služba nabízí?
Maminkám s dìtmi, které se dostaly do obtížné situace, nabízíme v první øadì možnost zaèít øešit problémy,
které je k nám pøivedly. Tou možností je azylové ubytování v sedmi tøílùžkových garsonkách, poradenství
a doplòkové aktivity.
Co jsou to doplòkové aktivity?
Jedná se o aktivity, pøi nichž naše uživatelky
získávají nové znalosti a dovednosti. Takovou
doplòkovou aktivitou je napø. práce s poèítaèem a internetem, využití jeho možností,
pøedevším pøi hledání zamìstnání a bydlení.
Pro školní dìti je to zase pøíležitost, jak se
lépe pøipravovat do školy. Dále se vìnujeme
spoleènému vaøení a hospodaøení.
Zprostøedkováváme nové informace z oblasti
zdravotnictví, výchovy, prevence kriminality,
sociálnì právní problematiky.
Jaká forma zprostøedkování informací se
Vám osvìdèuje?
Máme dobrou zkušenost ze spolupráce
a návštìv odborníkù pøímo u nás. Matky
získávají informace v bezpeèném prostøedí
Domova, a ztrácejí tak ostych pøi kladení
otázek k tématu.
Je to již deset let, co Mìsto Litomìøice vybralo Diakonii, aby provozovala služby v azylovém
Domovì. Oslavili jste to nìjak?
Samozøejmì. Deset let úzkého partnerství s Mìstem Litomìøice byla dobrá pøíležitost k oslavì. Tomuto
jubileu pøedcházela øada akcí – poèínaje pøípravou a vernisáží dokumentaèní výstavy o historii Diakonie
v Domovì, která probìhla v dubnu. Celá akce vyvrcholila tiskovou konferencí a slavnostním setkáním našich
spolupracovníkù, nadøízených a dalších hostù - od starosty Litomìøic Mgr. Chlupáèe pøes zástupce Ústøedí
Diakonie ÈCE v Praze až po obyvatele, bývalé zamìstnance a další pøíznivce.
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Mluvíte o úzkém vazbì na Mìsto
Litomìøice. V èem spoèívá toto
partnerství?
Až do poloviny loòského roku nám Mìsto
každoroènì výraznì pøispívalo do našeho
rozpoètu. Nyní je naše služba hrazena
z jiných zdrojù. Proto nám Mìsto z „ušetøených penìz“ za druhé pololetí hradilo
generální rekonstrukci rozvodù vody a sanitárních zaøízení. Dále plánuje rekonstrukci
dvora, bytových jednotek, plotu, ...
Rekonstrukce vodovodu a koupelny je
jistì zásah do života obyvatel. Ovlivnilo
to nìjak negativnì poskytování služby?
Pøedevším díky organizaèním schopnostem
mých kolegyò nebyly provoz a poskytování
služby pøerušeny, a tak jsme mohli
v uplynulém roce poskytnout službu celkem
dvaadvaceti matkám s tøiceti dìtmi.
Øíkáte, že jste hrazeni z jiných zdrojù.
Odkud k Vám nyní peníze proudí?
Podali jsme nabídku na zajištìní azylového bydlení pro matky s dìtmi ve veøejné zakázce Ústeckého kraje na
zajištìní rùzných sociálních služeb v období 2009 - 2011. Uspìli jsme a zakázku získali. Máme tak poprvé
v naší historii plnì zajištìné financování sociální služby na období delší než jeden rok.
Chcete nìco dodat na závìr?
Zcela jistì chci touto cestou podìkovat svým spolupracovnicím, které vìtšinu zmínìných akcí a úkolù výbornì
zvládly, a to i pøes mou dlouhodobou absenci v nemoci. Ukazuje se, že spolehlivý tým je dùležitým
pøedpokladem kvalitní služby.

... za rozhovor dìkujeme Romanovi STRIŽENCOVI, vedoucímu Domova

Domov pro matky s dìtmi
Liškova 43, 412 01 Litomìøice
strizenec.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 732 271; 739 244 673
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Jste bìžná èajovna nebo se od „normálních“ èajoven nìjak odlišujete?
Pøedevším jsme chránìné pracovištì.
Proto jsme museli pojmout naši èajovnu
trošku jinak. Naši zamìstnanci èasto
nejsou žádní èajoví odborníci, ale lidé se
zdravotním postižením. Vìtšinou pøišli
z Úøadu práce. Také má vìtšina z nich
zkrácené úvazky. Na smìnách se èasto
støídají. Proto jsme museli urèitým
zpùsobem zjednodušit provoz a udržovat
stabilní sortiment.
Znamená zjednodušení provozu, že
u Vás pøipravujete èaj tou nejjednodušší formou?
Naopak, zjednodušili jsme provoz,
abychom byli schopni zachovat vyšší
standard pøípravy nabízených nápojù
a pokrmù. Zamìstnanci prošli dlouhodobým školením, a tak jsou schopni
pøipravit rùzné èaje na odpovídající úrovni.
Co všechno si u Vás mùžeme objednat?
Vedle širokého výbìru èajù mùžeme zákazníkùm nabídnout jednoduché chutné
jídlo, plnìný arabský chléb, sýrový nebo medový kuskus a další dobroty. Výbornými
štrùdly nás zásobuje restaurace Klobouk z Terezína. Také si tøeba mùžete objednat
kvalitní krajové víno a strávit pøíjemný veèer pøi svíèce jako v dobré vinárnì.
A co vodní dýmky? Bez tìch už se dnes vìtšina èajoven neobejde...
Samozøejmì máme. Dýmky jsou v naší èajovnì velmi oblíbeným artiklem, zvláštì
u mladých lidí.
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Byl pro Vás rok 2009 nìèím výjimeèný?
První polovina roku se nesla ve znamení pøíprav na otevøení sousedícího
sálu. Jednali jsme o jeho možnostech a zpùsobu provozování. Tou dobou
jsme ještì neuvažovali, že by sál mohl fungovat jako samostatná
jednotka v rámci Diakonie. Mìl být jakýmsi doplòkem èajovny,
organizaènì pod ni spadat. Dlouhé porodní bolesti i radosti nakonec
ukázaly, že takovýto projekt nelze rozjíždìt jako „vedlejšák“ èajovny.
Bylo tøeba vytvoøit samostatný tým zamìstnancù s plným nasazením a
zamìøením na jediný cíl. Sál se stal naším partnerem - samostatnou
jednotkou pod názvem Oka·mžik.
Spolu s odvážným rozhodnutím Zuzky Hájkové pøijmout roli kapitána se
do plachet Oka·mžiku opøel èerstvý vítr pøinášející nadìji, že si nový
prostor èasem získá své nezastupitelné místo v kulturní nabídce našeho
mìsta.
Ovlivnily stavební úpravy spojené s otevøením sálu Oka·mžik
Váš provoz?
Ne. Èajovna jako taková prožívala první, víceménì stabilizované období
své existence. Zabìhnutý provoz, vysoká návštìvnost a relativnì
stabilní tým, to byly hlavní základy pro bezesporu úspìšný rok.
Umìl byste nìjak vyèíslit Vaši úspìšnost?
V prùbìhu roku 2009 jsme zamìstnali celkem deset lidí se zdravotním postižením. Mìli jsme otevøeno
všechny dny v týdnu. V prùmìru jsme každý den obsloužili v zimní sezónì padesát lidí a v létì tøicet pìt. To už
je dùvod k radosti, ne?
Chtìl byste nìco vzkázat na závìr?
Èasy nadbytku jsou podle všeho u konce. Lidi teï budou více pøemýšlet, jak naloží se svými penìzi. Uvidíme,
jakým zpùsobem se toto dotkne fungování naší èajovny. Potøeba poklidného setkávání u dobrého èaje je
možná hlubší než potøeba vlastnit poslední model èehokoliv. My se musíme snažit, abychom tuto potøebu
dokázali bezezbytku uspokojovat. Pokud lidi budou vyhledávat spíše nadhled než zapomnìní, má Hóra
vyhráno.
... za rozhovor dìkujeme a vnímavé návštìvníky pøejeme
vedoucímu èajovny Hóra, Petrovi DOBROVODSKÉMU

Èajovna Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litomìøice
dobrovod@email.cz
tel. 739 244 685
17

Co je to komunikaèní prostor Oka·mžik?
Jedná se o sál v sousedství èajovny Hóra. Sál sídlí v budovì, kterou do svého vlastnictví získala organizace
Junák. Na základì partnerského projektu s Junákem na využívání budovy k neziskovým úèelùm zøídila
Diakonie v tomto prostoru èajovnu Hóra. V loòském roce se Junáku podaøilo získat dostatek prostøedkù na
zrekonstruování sálu, kde by mohly probíhat kulturní, vzdìlávací a jiné akce.
Komu je sál urèen a co se tu podniká?
Sál je urèen široké veøejnosti, zároveò jej
využívá Diakonie pro vlastní aktivity.
Napøíklad se tu koná pohybovì dramatický
kroužek pro klienty Centra denních služeb.
Agentura podporovaného zamìstnávání zde
ve spolupráci s FotoArtem Kalich pøedstavila
veøejnosti svou èinnost na výstavì Není to
jen o práci. Vernisáže výstavy se úèastnilo
skoro sto návštìvníkù. V terezínské
restauraci Klobouk nám pøipravili výteèný
raut a o hudební zpestøení se postarali
písnièkáøi Caine, Fífa a kapela V rámci
Možností. Pro veøejnost jsme uspoøádali
nìkolik cestopisných veèerù - cestomžikù,
besed, výstav, koncertù folkových
písnièkáøù, pøednášek a také adventní
jarmark.
Jaká akce ještì stála za povšimnutí?
1. øíjna byla v Oka·mžiku zahájena kampaò Všichni ty schody nevyjdem... za úèasti herce Jana Potmìšila,
fotografa Jiøího Semana a zhruba stovky návštìvníkù. Výtìžek kampanì byl urèen na vybudování
bezbariérového pøístupu do Oka·mžiku a èajovny Hóra. Z Klobouku opìt pøivezli vynikající raut a k poslechu
zahrála kapela The Veterans Jazz Band. Tato akce byla zároveò oficiálním otevøením sálu.
Zaèali jsme pak poøádat nejen uvedené akce, ale také zpøístupnili nový prostor pro podnájem dalším
organizacím a osobám k jejich soukromým úèelùm. Ve spolupráci s Èeskou asociací Streetwork probìhla
v Oka·mžiku talentová soutìž kapel s názvem VPOHO. Ústecká Poradna pro integraci tu zahájila svou
pravidelnou výuku èeského jazyka pro mongolské pøistìhovalce a v rámci Dnù duševního zdraví se v sále
pøedstavila organizace lidí s duševním onemocnìním Kolumbus.
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Sál si tedy mùže pronajmout kdokoliv? A co všechno
máte k dispozici?
Pøijít mùže opravdu kdokoliv - pokud pøistoupí na naše
podmínky. Sepíšeme spolu smlouvu a za opravdu nízké
nájemné dostane k dispozici prostor 12 x 6 m, židle, stoly,
flipchart, dataprojektor a další vìci dle svých požadavkù
a našich možností. Mùžeme napø. sjednat pøípravu rautu
nebo jiného obèerstvení. Z vybraného nájmu pak hradíme
náklady na provoz sálu.
Vyjmenovala jste pomìrnì široký zábìr akcí. Jsou
Vaše aktivity nahodilé nebo máte nìjakou
dlouhodobìjší koncepci?
Máme v plánu poøádat pravidelné Veèery Osamìlých
písnièkáøù. Jedná se o sdružení folkových písnièkáøù pod
záštitou Jana Buriana. Jejich pravidelné komorní koncerty
si jistì najdou své pøíznivce.
Podporujeme také akce komunitního charakteru. Dalším
Podporujeme také akce komunitního charakteru. Dalším
dlouhodobým projektem jsou proto veèery se zajímavými lidmi
dlouhodobým projektem jsou proto veèery se zajímavými lidmi
z Litomìøic a okolí. Projekt nese název O Litomìøicích a jejich
z Litomìøic a okolí. Projekt nese název O Litomìøicích a jejich
osobnostech. Cílem je seznámit spoluobèany se zajímavými
osobnostech. Cílem je seznámit spoluobèany se zajímavými
rodáky a dìním v obci a aktivnì zapojit místní obyvatele. Ti
rodáky a dìním v obci a aktivnì zapojit místní obyvatele. Ti
v dotazníkové akci sami vybírají témata, která je nejvíce zajímají
v dotazníkové akci sami vybírají témata, která je nejvíce zajímají
- a už se jedná o oblast umìleckou, sportovní, vìdeckou... nebo
- a už se jedná o oblast umìleckou, sportovní, vìdeckou... nebo
o konkrétní osobnost spjatou s Litomìøicemi. Na besedy
o konkrétní osobnost spjatou s Litomìøicemi. Na besedy
samozøejmì zveme i vzdálenìjší hosty. Bìhem roku se odehraje
samozøejmì zveme i vzdálenìjší hosty. Bìhem roku se odehraje
také mnoho dalších akcí, které budeme pravidelnì propagovat na
také mnoho dalších akcí, které budeme pravidelnì propagovat na
letácích i webových stránkách Diakonie
letácích i webových stránkách Diakonie
www.diakoniecceltm.cz.
www.diakoniecceltm.cz
Máte nìjaký vzkaz na závìr?
Ráda bych podìkovala všem pravidelným návštìvníkùm za jejich pøízeò. Zároveò zvu všechny, kdo u nás
ještì nebyli a mají chu strávit pøíjemné okamžiky, aby zavítali na nìjakou z našich akcí. Poslechnìte si hudbu
a k ní vychutnejte lahodný èaj... A budete-li hledat prostor pro Vaši akci, Oka·mžik je Vám k dispozici J
... za rozhovor a pozvání dìkujeme vedoucí Oka·mžiku, Zuzanì HÁJKOVÉ
Komunikaèní prostor Oka·mžik
Osvobození 19, 412 01 Litomìøice
hajkova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 739 244 842
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Proè restaurace a dílny dohromady? Co je spojuje? A èím se odlišují?
Restaurace Klobouk je chránìné pracovištì, kde jsou zamìstnáni lidé se zdravotním postižením. Mùžete tu
využívat služby jako v kterékoliv jiné restauraci. Sociálnì terapeutické dílny jsou sociální službou, kde se lidé
s lehkým až støednì tìžkým mentálním postižením zdokonalují v rùzných dovednostech. Spojuje nás sídlo ve
stejné budovì a možnost „praxe“ pro uživatele dílen pøímo v provozu restaurace. Pracují tu vedle sebe
zamìstnanci chránìného pracovištì i naši klienti - „uèni“.
V jakých oblastech klienty dílen pøipravujete?
Jedná se o pomocné práce kuchaøe, èíšníka,
uklizeèe, zahradníka, praní a žehlení. Klienti se
trénují v dovednostech a zjišují, jakou mají trpìlivost, peèlivost, výkon, samostatnost, pøizpùsobivost, schopnost dodržovat pracovní dobu, dojíždìní
do práce... Kromì toho se také mohou uèit pracovat
s PC a tvoøit ve volnoèasové dílnì. Zkouší si rùzné
výtvarné techniky. Ti šikovnìjší vyrábìjí textilní
tašky, pøívìsky... nìkteré výrobky uspìly i v internetové dražbì Støediska. Úplnì sami vyrobili klienti
zrcadlo v mozaikovém rámu, které pak bylo vydraženo na 15. Spoleèenském veèeru za krásných osm
a pùl tisíce Kè!
Restauraci Klobouk už známe nìkolik let. Ale
Sociálnì terapeutické dílny tu nejsou dlouho...
O tuto službu stálo Støedisko již nìkolik let. Fungovat
ale zaèala až v roce 2009 díky finanènímu krytí z projektu Sociální služby v Ústeckém kraji. Úèastnili jsme se
výbìrového øízení a získali veøejnou zakázku na poskytování služby do konce r. 2011. V únoru jsem byla
pøijata já, pozdìji dva instruktoøi sociální péèe. Pøipravili jsme prostory pro službu, vybavili se potøebným
20

materiálem, propagaèními letáky. Zaèali jsme jednat s dalšími úseky Diakonie a s organizacemi, z nichž by
mohli do služby pøicházet klienti. Již na jaøe zaèalo nìkolik klientù službu aktivnì využívat.
Kolik klientù využilo Vaše služby?
Od té doby, co Sociálnì terapeutické dílny fungují, pøišlo sem ètrnáct klientù. Ostatní se u nás stále uèí nové
dovednosti nebo si trénují to, co už umí. Kapacita služby je deset lidí v jednom dni.
Jak dlouho k Vám mohou klienti docházet?
Mají možnost využít službu jeden rok, výjimeènì dva.
To je pomìrnì krátká doba. Jaké možnosti potom Vaši absolventi mají?
Mohou si najít práci, samostatnì nebo pøes Agenturu podporovaného zamìstnávání. Jeden klient si takto
našel místo skladníka. Pokud si náš „absolvent“ ještì není úplnì jist na otevøeném trhu práce, mùže nastoupit
do nìjakého chránìného pracovištì. Tøeba, pokud se uvolní místo pøímo v naší restauraci.
Co zajímavého jste ještì v uplynulém
roce v restauraci a dílnách zažili?
V prùbìhu roku se klienti dílen s pracovníky
restaurace podíleli na pøípravì nìkolika
velkých rautù. Úspìch mìl raut pro 200 osob
na tradièním Spoleèenském veèeru. Klienti už
zcela samostatnì umí pro restauraci pøipravit
chlebíèky a jednohubky. Velký dík patøí bývalé
provozní Radce Kammelové za to, že nás
rauty opravdu dobøe nauèila. Když pak odešla
na mateøskou dovolenou, nastal èas hledání
nového provozního.
Co dodat na závìr?
Pøijïte se obèerstvit do naší restaurace
Klobouk! Nebo si objednejte raut...
... a v Sociálnì terapeutických dílnách rádi
pøivítáme každého, kdo má zájem se nìco
nauèit a také objevit, v èem je dobrý J

... za rozhovor a pozvání dìkujeme
vedoucí sociálnì terapeutických dílen,
Bc. Lucii LIMBERKOVÉ
t.è. na mateøské dovolené

Sociálnì terapeutické dílny
pøi CSS Klobouk Diakonie ÈCE v Terezínì
Komenského 152, 411 55 Terezín
std.litomerice@diakoniecce.cz
416 531 834; 774 535 327
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V Rodinném a komunitním centru (RKC) provozujete mateøské centrum Klobouèek.
Co ještì se skrývá pod tímto názvem?
Pod hlavièkou RKC poøádáme rùzné aktivity
pro rodiny: cvièení, tvoøivou a volnoèasovou
dílnu, výuku angliètiny, besedy a jednorázové akce pro dìti i rodièe malých dìtí,
kteøí mají chu setkávat se a nauèit se nìco
nového.
Co všechno nabízelo RKC v uplynulém
roce?
Mateøské centrum bylo otevøeno ètyøi dny
v týdnu, každou støedu jsme mìli tvoøivá
odpoledne maminek s dìtmi. Nabízeli jsme
výuku angliètiny pro pøedškolní dìti s rodièi
a pro dospìlé s hlídáním dìtí. V tvoøivé dílnì
mìly dìti možnost 1x týdnì se seznamovat
s rùznými výtvarnými technikami. Naši
èinnost jsme rozšíøili o taneèní klub pro dìti
a letní pøímìstský tábor. Dospìlí využívali
volnoèasovou dílnu, která byla k dispozici
jako neøízená aktivita každý všední den.
Jaký je program volnoèasové dílny?
Pevný program právì nemáme. Øídíme se poptávkou pøíchozích. Nìkdo
potøebuje poradit s ušitím šatù. Jiný vyrábí svíèky, mýdla, vytváøí
zajímavé odìvní doplòky napø. kabelky, šperky, šály... Další si chce
zútulnit byt zajímavým doplòkem.
Kdo všechno k vám mùže pøijít?
Jsme otevøeni všem: rodièùm, dìtem a dalším èlenùm rodiny, kteøí chtìjí
aktivnì trávit svùj èas nebo se jen setkat. Vítáme rodièe, kteøí pøicházejí
s vlastními nápady, ale i ty, kdo chtìjí jednorázovì využít naši nabídku.
Zmínili jste pøímìstský tábor. Èím se liší od bìžného tábora?
Pro dìti máme pøipravený program po omezenou denní dobu od 7 do 16
hodin. Pak jdou domù. Službu využívají zamìstnaní rodièe. V letních
mìsících jsme uspoøádali pro dìti z Terezína a okolí dva takové tábory.
Zájem byl veliký.
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Celkem se táborù zúèastnilo osmnáct dìtí od pìti do tøinácti let. Každý den probìhl v jiném duchu, spoleènì
jsme vaøili, tvoøili, soutìžili a jezdili na výlety. Navštívili jsme vodní hrad v Budyni nad Ohøí, Podmoøský svìt
v Praze. Podnikli jsme výlet do Opárenského údolí a podívali se za zvíøátky do chomutovského zooparku.
Spoleènì jsme relaxovali v solné jeskyni.
A co se dìlo v taneèním klubu?
V taneèním klubu trénovalo dvacet dìvèat pod vedením
mladièké Kateøiny Blažkové. Zamìøily se pøevážnì na
hip-hop a street dance. Po pùlroèním tvrdém tréninku
pøedvedly dívky svou taneèní sestavu na akcích pro
veøejnost u nás v Klobouku i v Bohušovicích na Vánoèním posezení seniorù.
O co je v RKC nejvìtší zájem?
Nejoblíbenìjší u dìtièek a rodièù jsou jednorázové akce
s rùznými soutìžemi. Zvláštì Dìtský den ve spolupráci
se Støední pedagogickou školou v Litomìøicích byl
vydaøený. I další akce zaznamenaly vysokou
návštìvnost: Masopust, Rozlouèení se školním rokem,
Pálení èarodìjnic, Halloween, Mikulášská besídka.
Díky stálým sponzorùm - místním podnikatelùm si dìti
odnášely nejen spoustu zajímavých zážitkù, ale také
mnoho odmìn za skvìlé výkony. Pøi propagaci akcí spolupracujeme s mìstskými úøady v Terezínì,
Bohušovicích atp.
Co Vás na tom nejvíc baví?
Zuzana Rosenkrancová: Pro mì je nejvìtší odmìnou, když ve mìstì potkám matky, které ani moc dobøe
neznám a ony se ptají na další akci. Vidím, že se k nám rády vrací.
Veronika Diasnik: Úplnì všechno J
. Ale asi nejvíc mì potìší, když si od nás dìti i dospìlí odnáší hezký vlastní
výrobek.
... za rozhovor dìkujeme:
Zuzanì ROSENKRANCOVÉ, koordinátorce mateøského centra Klobouèek
+ vedoucí tvoøivých a volnoèasových dílen, Veronice DIASNIK
Mateøské centrum Klobouèek
Komenského 152, 411 55 Terezín
mcklobouk.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 531 834

Tvoøivé a volnoèasové dílny
Komenského 244, 411 55 Terezín
diasnik.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 731 557 697
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Co Vaše služba nabízí?
Podporujeme dospìlé lidi s mentálním postižením v bydlení, v péèi o domácnost, hospodaøení, péèi o sebe
samotné apod. Snažíme se o co nejvìtší samostatnost našich obyvatel. Celkem máme k dispozici šest bytù.
Pokoje jsou vìtšinou jednolùžkové. Najednou zde mùže bydlet dvanáct osob.
Máte stále naplnìné všechny
byty?
V prùbìhu roku 2009 u nás bydlelo
dvanáct obyvatel. O naše služby
projevilo novì zájem osmnáct lidí.
V poøadníku jsme mìli deset
zájemcù.
Stále jsme však rezervovali jedno
místo zájemci z Domova pro osoby
se zdravotním postižením, který si
musel pøed nástupem vyøídit zmìnu
opatrovníka.
Bývalo zvykem, že opatrovníkem byl zpravidla ten, jehož
služby klient využíval. Proè tedy
nemùžete být po jeho pøestìhování opatrovníkem Vy?
Nemùžeme, v takovém pøípadì se
jedná o støet zájmù. Opatrovník má
dohlížet na to, zda jsou dodržovány zájmy a práva uživatele. Kdybychom byli našemu
uživateli opatrovníkem a zároveò špatným poskytovatelem služby, stìží by se dovolal
svého práva.
A jak zjistí zájemce, že zrovna Vy jste dobøí?
Zájemci si mohou bydlení vyzkoušet v tréninkovém bytì. Pak se teprve rozhodnou,
jestli jim to u nás vyhovuje. Známkou kvality našich služeb je urèitì i fakt, že jsme
získali II. místo v celostátní soutìži Cena kvality v sociální péèi za rok 2008
(vyhlašovatelem byl odborný èasopis Sociální péèe).
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Podporujete obyvatele pouze v souvislosti s bydlením nebo i nìjak jinak?
Podporujeme je v aktivním trávení volného èasu. V tom nám hodnì pomáhají dobrovolníci a Dobrovolnické
centrum v Ústí nad Labem. Dále jsme jim nápomocni pøi hledání zamìstnání. Pøi trénování dovedností
a vyhledávání vhodné práce spolupracujeme se Sociálnì terapeutickými dílnami a Agenturou podporovaného
zamìstnávání. V prùbìhu r. 2009 si ètyøi obyvatelé našli novou práci. Na konci roku pracovalo již šest
obyvatel, z toho dva na otevøeném trhu práce a ètyøi na chránìném pracovišti.
Jak dále zvyšujete samostatnost obyvatel?
Napøíklad poøádáme besedy, které jsou prakticky
zamìøené podle pøání obyvatel. V r. 2009 jsme
mìli besedy o dopravních pøedpisech, lidských
právech, zdravovìdì, sexualitì èi zadluženosti.
Podìkování patøí všem odborníkùm: pracovníkùm
Mìstské policie a Okresního soudu, Poradnì pro
dlužníky, obèanskému sdružení Pohoda, MUDr.
Irenì Wünschové a dalším.
Mají Vaši uživatelé pøíležitost k dalšímu
postupu a osamostatnìní?
Ano, mají. V závìru roku se nám podaøilo získat
finance pro vznik nové služby Podpora
samostatného bydlení. Službu hradí formou
veøejné zakázky Ústecký kraj v letech 2010 –
2011 z projektu Sociální služby v ÚK.
Nejšikovnìjší a nejsamostatnìjší obyvatelé Chránìného bydlení i další vhodní zájemci zvenèí se tak budou
moci dále osamostatnit a vyzkoušet si bydlení v bìžné bytové zástavbì. Jedná se o terénní službu pùsobící
v okruhu 10 km od Terezína.
Chcete nìco vzkázat na závìr?
Moc si ceníme našich dobrovolníkù. Jedná se však vìtšinou o vytížené studenty støedních èi vysokých škol.
Rádi bychom proto uvítali nové nadšené tváøe, napø. èerstvé seniory nebo sousedy z okolí, kteøí by se našim
obyvatelùm mohli vìnovat pravidelnìji a déle. Tøeba jednou týdnì. Témìø každý má co nabídnout –
procházku se psem, doprovod na koncert... ráda Vám podám bližší informace.
... za rozhovor dìkujeme Ing. Katarínì MARKOŠOVÉ,
vedoucí služeb: Chránìné bydlení +
Podpora samostaného bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín
markosova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 531 846; 774 535 324
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... s Ivou Kadeøábkovou, dobrovolnicí v Chránìném bydlení

dobrovolnické
centrum

Jak jste se dostala k práci dobrovolníka v Klobouku?
V r. 2008 jsem se potkala na izraelských tancích v Bethelu s vedoucí
novì otevøené služby Chránìné bydlení. Ptala se mì, jestli bych
nemìla zájem trávit volný èas s jejich klienty. Lidé s mentálním
postižením mi byli vždycky blízcí a v budoucnu bych se jim chtìla
vìnovat profesionálnì. Souhlasila jsem tedy, následovalo proškolení
v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem.
Hned v záøí 2008 jsme se pak spolu s dalšími dobrovolníky zaèali
vìnovat klientùm.

V èem spoèívá Vaše dobrovolnická práce?
Hlavnì trávíme volný èas s klienty. Buï si sami øeknou, kam by chtìli – chodí plavat, na koncerty, do kina, uèí
se hrát na klavír. Nebo jim sami nabídneme možnosti výletù na vzdálenìjší místa. To nás pak jezdí víc
dohromady.
Øíkáte, že s klienty jezdíte. To není zadarmo.
Kdo Vám hradí nutné náklady?
Pravidelnì podáváme žádost o podporu naší
dobrovolnické práce do Nadace rozvoje obèanské
spoleènosti. NROS nás podpoøila už dvakrát
v rámci grantù Make a Connection. První grant
Spoleènì ven sloužil k tomu, aby se obyvatelé
nové služby navzájem poznali. Aby poznali Terezín
i možnosti trávení volného èasu, které jim okolí
nabízí. Druhý grant Spoleènì nejen do Ráje jsme
využili pøedevším pøi spoleèné dovolené v Èeském
ráji.
Kolik Vás na dovolené bylo?
Osm klientù a sedm dobrovolníkù – bylo to fajn,
bydleli jsme v chatkách, spoleènì vaøili, poøádali
výlety do okolí, jezdili na lodièkách. Mìli jsme
k dispozici i auto z Diakonie.
Stalo se pøi spoleèné dovolené nìco, co jste
neoèekávala?
Pøíjemnì mì pøekvapilo, že pøi spoleèném veèerním plánovaní následujícího dne dávali klienti pøednost
aktivnímu trávení dne pøed pasivním ležením u vody.
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Budete nìjak pokraèovat?
Ano, právì v tìchto dnech podáváme další žádost o grant. Tentokrát chceme na spoleèné dovolené poznat
oblast východních Èech.
Mluvíte stále v množném èísle – kdo
všechno se skrývá pod „my“, jste ustálená
skupina?
S bývalým spolužákem Mílou Dohnalem jsme
v Chránìném bydlení od poèátku. Ještì ve 4.
roèníku SPgŠ jsme dìlali nábor dobrovolníkù.
Nejdøív se jich pøihlásilo hodnì, pak jich zùstalo
míò, ale je na nì na všechny spoleh. Skladba
dobrovolníkù se hodnì promìòuje. Já sama už
studuji na vysoké škole v Hradci Králové a na
dobrovolnictví mám míò èasu. Teï zrovna hodnì
pomáhá Káa Tondrová, Lucka Chytilová, Petra
Merhoutová, Monika Marková, David Pelán...
nechci na nikoho zapomenout. Všichni jsou
prima.
Øíkáte, že nemáte èas, ale tohle není Váš
jediný dobrovolnický post, že?
Mám v tomto semestru volné pátky, tak chodím
do Hospice Sv. Štìpána v Litomìøicích. Mají tam
pravidelnou akci Hu-Li-De (hudba - literatura debata) a my tam s kamarády hrajeme na flétny
a kytaru. Je to fajn.
Je vidìt, že Vás dobrovolnictví baví. Umìla byste øíct, co Vám to osobnì pøináší?
Je to pøece hezky strávený èas!
... Dìkujeme za rozhovor a pøejeme Vám hodnì elánu do další dobrovolnické práce!

... a kdybyste mìli i Vy zájem, budeme moc rádi J
Pøihlaste se, prosím, na telefonním èísle 416 531 846
nebo e-mailu chbklobouk.litomerice@diakoniecce.
Tìšíme se na Vás!
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4 619

6 088

data zpracoval Ing. Tomáš DERFL, ekonom Støediska
derfl.litomerice@diakoniecce.cz
tel: 416 733 585; 775 251 554
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Èinnosti

Manka a škody

30

hlavní hospodáøská
v tis. Kè
v tis. Kè

Diakonie zamìstnala v prùbìhu roku 2009 celkem 99 pracovníkù,
pøièemž poskytla pracovní uplatnìní 60 osobám se zdravotním postižením.
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V roce 2009 byly naše projekty podpoøeny z následujících zdrojù:
Ministerstvo práce a sociálních vìcí – podpora sociálních služeb
·
Centrum denních služeb
·
Sociální rehabilitace v Agentuøe podporovaného zamìstnávání
·
Azylové bydlení v Domovì pro matky s dìtmi
·
Chránìné bydlení
·
Sociálnì terapeutické dílny
Ministerstvo práce a sociálních vìcí – podpora rodiny
·
Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ÈCE
Veøejná zakázka Ústeckého kraje na poskytování vybraných sociálních služeb
·
Sociálnì terapeutické dílny (II/2009 – XII/2011)
·
Sociální rehabilitace v Agentuøe podporovaného zamìstnávání (II/2009 – XII/2011)
·
Azylové bydlení v Domovì pro matky s dìtmi (VII/2009 – XII/2011)
Krajský úøad Ústeckého kraje
·
Azylové bydlení v Domovì pro matky s dìtmi
·
Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ÈCE
Mìsto Litomìøice
·
Centrum denních služeb
·
Agentura podporovaného zamìstnávání
·
Domov pro matky s dìtmi
Úøad práce v Litomìøicích
·
Chránìná pracovní místa ve Støedisku Diakonie ÈCE
Mìsto Terezín
·
Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ÈCE
Mìsto Bohušovice nad Ohøí
·
Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ÈCE
Konto Bariéry - Nadace Charty 77
·
bezbariérové øešení prostor v Agentuøe podporovaného zamìstnávání
data zpracovala
Eva CIMBUROVÁ, manažer PR + FR
cimburova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 739 244 674

Veškerou èinnost Støediska bychom však nemohli
dostateènì rozvinout bez finanèní a materiální
podpory mnoha dalších dárcù, jejichž pøehled
naleznete na následující stranì 34 Z
Z
Z
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firmy a organizace:
AGROTRAC s.r.o., Martin ANDRÁŠ - pokrývaèství, APLAST s.r.o., AQUAGEO v.o.s., AQUA OBNOVA STAVEB
s.r.o. - Ing. Arch. Jan Bárta, AUTODOPRAVA ØEHÁK s.r.o., BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA a.s., CRS Marketing
s.r.o., CS KÁMEN PLUS s.r.o. - Ivana Matìjková, ÈEROZFRUCHT s.r.o., ÈESKÁ SPOØITELNA a.s., ÈESKÁ
STRANA SOCIÁLNÌ DEMOKRATICKÁ - Bc. Jana Ryšánková, ÈESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ Svatodušní sbírka, ÈESKÝ ÈERVENÝ KØÍŽ - místní skupina Hrušovany, ÈEZ a.s., DK-BETON s.r.o., František
DOLEŽAL - stavebnictví, EGMONT ÈR s.r.o., EXIMPOTRANS s.r.o., FARNÍ SBOR ÈCE v Litomìøicích, FARNÍ
SBOR ÈCE v Tøebenicích, FEKO LT f.o. - Pavel Vlk, GABRIEL s.r.o., GALERIE U BRÁNY Úštìk - manželé Uhlíkovi,
GEOS - Ing. František Janovský, Oldøich LACHMAN - smíšené zboží, GRAFIKA LINKE - Pavel Linke, HK ZUBNÍ
LABORATOØ s.r.o. - Ing. Danìk Kudrna, INEX s.r.o. - Zdenìk Kulda, INSKY s.r.o. - Lubomír Èervinský, JENA Ing. Jan Švejkovský, JEPHARMA s.r.o., JOHNSON CONTROLS AUTOSOUÈÁSTKY a.s. - RNDr. Jan Zamastil,
KOMPAKT - reklamní agentura, KOFOLA a.s., Jaroslav KRÁL - sbìrna druhotných odpadù, Alergologická
ambulance - MUDr. Petr Kubec, LEN SERVIS s.r.o. - Ing. Jan Lenner + Jiøí Martinec, LINK LANGUAGE SCHOOL
s.r.o., LITNEA s.r.o. - Jiøí Cee, LOVELA TEREZÍN s.r.o., LOVOCHEMIE a.s. - Irena Vodièková, MÌSTO
LITOMÌØICE - Ing. Martin Veber, MÌSTSKÁ NEMOCNICE v Litomìøicích, MK-STØECHY - Marcel Melmuka,
MONTEZA - František Lysáèek, Nadace BLUE SKY - USA, OKO 69 s.r.o., PAX s.r.o., PROCHÁZKA MASOUZENINY s.r.o., Dana PRÙŠOVÁ - autodoprava, PURKYÒOVA NADACE, RENESANCE - Ing. Jaromír Køivohlavý,
REVOS - Eduard Revaj, RWE Transgas a.s., ØEZNICTVÍ CHOVANEÈEK, SCIO s.r.o., STAVING - Ing. Zdenìk
Rosol, SVS - SEVEROÈESKÁ VODÁRENSKÁ, VÝSTAVY s.r.o.
soukromé osoby:
Mgr. Martin Balcar, Mgr. Zdenìk Bárta, MUDr. Jitka Bìlorová, Jana Bendová, Mgr. Štìpán Brodský, Diana
Cepníková, Václav Cígler, Ak. mal. Emil Cimbura, Ak. arch. Vít Cimbura, Eva Cimburová, Lenka Cinková, ak.
mal. Tomáš Císaøovský, Mgr. Martina Èervinská, Marie Danihlíková, Renata Egrtová, Ing. Jiøí Fibich, Ing.
Alena Gabrielová, Mgr. Petr Galia, Linda + Knut Geisler - Chemnitz SRN, Dagmar Hochová, Svatopluk
Horváth, Ing. Rudolf Hozman, Iva Hüttnerová, Ing. Eva Køivohlavá, Ing. František Janovský, MUDr. Vladimír
Jílek, Martina Jiøinová, Dobromila Karbusová, Jan Kellner, Vladimír Kestøánek, Michal Koláø, Miloslav Koubek,
Ing. Jaromír Latislav, JUDr. Martina Lorencová, Monika Macáková, Jan Muròák, PhDr. Helena Musilová, Jan
Neužil Dipl. um., Miroslav Novák, Hana Nováková, Karina Nováková, Helena Oršulová, Tereza Pelánová
Èervená, Svatopluk Pelcl, manželé Rosovi, Jiøí Seman, Ing. Karel Schwarzenberg, Zdena Skálová, Irena
Skopalová, Marie Skopalová, Pavla Slezáková, ak. mal. Libuše Staòková, Miroslava Stranková, ak. mal.
Antonín Støížek, Simonetta Šmídová, Vladimír Štìtina, Ing. Libor Škranc, PhDr. Jan Štíbr, JUDr. Radka
Šumerová, Ing. Jan Švejkovský, Dagmar Tesaøová, Jana Tkaèíková, Barbora Úlehlová, Dušan Vácha, Jaroslav
Vlk, Alexandr Vondra, ak. soch. Olbram Zoubek, lékaøi Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a další
Naši èinnost podporují také dobrovolníci v rámci vlastních projektù:
RWE Transgas - dobrovolnický grant podpoøil èinnost tvoøivých dílen v Terezínì
Make a Connection / NROS - dobrovolnický grant podpoøil
aktivní trávení volného èasu uživatelù v Chránìném bydlení
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organizace, která se snaží poskytovat co nejrozmanitìjší služby vedoucí k maximálnímu
osamostatnìní osob s mentálním a zdravotním postižením. Jednou z návazných služeb vedoucí k úplné
integraci je Podpora samostatného bydlení. Rozhodli jsme se zprostøedkovat tuto službu v r. 2010
klientùm, kteøí si chtìjí vyzkoušet bydlení v bìžné bytové zástavbì (viz str. 25). K tomu potøebujeme
získat pár podnájmù. Výhodou je, že jsme schopni zajistit dohled nad nájemníky.
l
Kapacita prostorù Centra denních služeb je nevyhovující a v rámci strategie zajištìní bezbariérových
služeb, nás èeká práce na nároèném investièním projektu rekonstrukce nevyužitých prostorù ve
farním domì v Rooseveltovì ulici, vèetnì realizace výtahu.
l
I letos bude pokraèovat modernizace objektu azylového Domova, aby splòoval nároky na kvalitu
služeb.
l
Keramická dílna slibuje v roce 2010 vyvzorování nových výrobkù. Vy, kteøí již všechny naše výrobky
znáte a máte, se mùžete tìšit na nové.
l
Kampaò Všichni ty schody nevyjdem... se vydaøila. Shromáždili jsme finance na stavbu
bezbariérového vstupu do sálu Oka·mžik a èajovny Hóra. Nájezd se staví a pøipravujeme slavnostní
otevøení. Jste zváni na pokraèování úspìšného happeningu s Janem Potmìšilem.
l
V letošním roce oslavíme pìt let služby Agentury podporovaného zamìstnávání a dovolujeme si
Vás pozvat na koncert nìkolika kapel a malý jarmark na Støeleckém ostrovì.
l
Tradièní Spoleèenský veèer si nenechte ujít. Opìt plánujeme hudební vystoupení klientù CDS se
studenty teplické konzervatoøe. Návštìvu nám pøislíbil písnièkáø a moderátor Jan Burian.
22.6.

slavnostní otevøení nájezdu k èajovnì Hóra
a sálu Oka·mžik s Janem Potmìšilem
25.6. 5 ran do Klobouku - tradièní setkání klientù,
zamìstnancù a pøátel Diakonie
v Terezínì
13.7. tisková konference k výstavì Dìjiny udatného
èeského národa - leporelo Lucie Seifertové /
Klobouk Terezín
10.9. koncert k 5. výroèí Agentury podporovaného
zamìstnávání na Støeleckém ostrovì v
Litomìøicích
23.11. zahájení výstavy Severoèeské galerie
výtvarných umìní + CDS / Oka·mžik
26.11. 16. Spoleèenský veèer v Kolibì s Janem
Burianem
10.12. Adventní jarmark v Oka·mžiku
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... s faráøkou Farního sboru Èeskobratrské církve evangelické, Rut BRODSKOU
Diakonie je zaøízením Èeskobratrské církve evangelické. Jako faráøka
pùsobíte v Litomìøicích šestým rokem. Nejen ve sboru, ale i v našem Støedisku.
Role faráøe v diakonickém støedisku není nijak daná. Každý faráø má jinou
pøedstavu. S jakou pøedstavou o spolupráci jste do sboru pøišla Vy?
Nemìla jsem žádnou pøedstavu a na teologické fakultì mì tomu nikdo neuèil. Na zaèátku pro
mì bylo nejdùležitìjší poznat prostøedí, chod, potøeby Støediska. To stálo nìjaký èas, ale pak
se zaèaly objevovat první rùže. Za všemi mými nápady a konáním stála myšlenka propojení
Støediska a sboru. Aby jen nekoexistovaly v jednom domì jako dva sousedé z paneláku.
Co všechno dìlají nyní sbor a Diakonie spoleènì?
Tìch aktivit je víc, ale mezi dosud ustálené patøily spoleèné bohoslužby
o Vánocích a Velikonocích. Šlo pøi nich o setkání, ale také o podporu,
kterou sbor Støedisku projevoval, buï finanènì èi koupí výrobkù
z chránìných dílen. Jednou týdnì jsme se pak s klienty CDS scházeli
k rannímu ztišení - zastavení se na poèátku nového dne. Od záøí r. 2009
si hrajeme s klienty a èleny sboru na Hádej, kdo jsem (blíže viz str. 9).
Dále jsme se potkávali pøi spoleèné Velkopáteèní pouti na Radobýl atp.
Asi si teï na všechno ani nevzpomenu.
Toto jsou pravidelné aktivity pøímo v jednom domì - sídle sboru
a CDS. Støedisko má ale i vzdálenìjší úseky v Litomìøicích
a Terezínì. Zkoušíte nìjaké propojení i tam?
Ano, jedná se ale o nepravidelné akce. Už dvakrát jsme se jedné nedìle po bohoslužbách se sborem vydali na
návštìvu do terezínského Klobouku. Poprvé jsme s vedoucí prošli Chránìným bydlením a následnì celým
objektem, pak jsme si dali spoleèný obìd v restauraci a pøedali výtìžek sbírky z ranních bohoslužeb
Chránìnému bydlení. Nebo jsme ve sboru shromáždili trvanlivé potraviny pro Domov urèené pro prvotní
pomoc matkám, které tam pøicházejí v opravdové nouzi, zcela bez prostøedkù. Nìkolikrát jsem byla pozvaná
do mateøského centra v Klobouku, abych pøipravila program pro maminky s dìtmi. Párkrát v období
køesanských svátkù jsem byla pozvána na veèery s obyvatelkami Domova. Nejzajímavìjší akce ale vznikají
spontánnì, neprvoplánovitì. A tìch bylo taky habadìj.
Víme, že v brzké dobì odcházíte s celou rodinou do východních Èech. Opouštíte místo
v Litomìøicích. Co byste ráda, aby zùstalo?
Pøeji Vám všem - sboru i Støedisku, aby pøežilo to, co je smysluplné a pro obì strany obohacující. Neodvažuji
se èinit si nárok na to, aby vše na èem jsem mìla podíl, silou vùle drželo dál. Jediné, co bych pøála Diakonii,
a zdaleka nejen v Litomìøicích, aby fungovalo propojení mezi konkrétními sbory a støedisky. Patøí k sobì, jsou
jedno tìlo a jeden bez druhého jsou jako tìlo bez duše. A co byste rádi Vy, aby zùstalo?
Pøejeme Vám i sobì hodnì sil, radosti z práce a Boží požehnání! A dìkujeme za rozhovor.
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