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Nadace OKD

Nadûji rodinám pﬁinese i Nadace OKD
Slezská diakonie získá peníze na programy pomoci obûtem t˘rání a sociálnû slab˘m
KARVINÁ 180 projektÛ, 31,3 milionu korun. Tak vypadá plán Nadace OKD, jeÏ se po nûkolika málo
mûsících fungování stává jednou
z nejvût‰ích dobroãinn˘ch záleÏitostí v âeské republice. Na této
stránce novû tematicky vûnované
speciálnû Nadaci OKD a jejím pﬁidruÏen˘m aktivitám postupnû
pﬁedstavíme nejzajímavûj‰í aktivity, které podpoﬁí. První je v ﬁadû
Elpis Karviná spadající pod Slezskou diakonii, za niÏ hovoﬁila
Marie Kijonková.
MÛÏete pﬁedstavit celkovû Slezskou diakonii?
Slezská diakonie je nestátní
neziskovou organizací poskytující
sociální sluÏby lidem v nouzi. Jejím
posláním je zaji‰Èování kvalitních
sociálních a sociálnû zdravotních
sluÏeb potﬁebn˘m lidem na základû
kﬁesÈansk˘ch hodnot. V centru
pozornosti Slezské diakonie stojí
lidé s postiÏením, senioﬁi, lidé bez
domova a v‰ichni ti, kteﬁí se dostali
do nejrÛznûj‰ích tûÏk˘ch Ïivotních
situací.
Na‰e organizace pÛsobí na
území Moravskoslezského kraje jiÏ
od roku 1990, kdy navázala na dﬁívûj‰í charitativní pÛsobnost Slezské

církve evangelické augsburského
vyznání zahájenou uÏ na poãátku
20. století. V roce 2005 roz‰íﬁila
Slezská diakonie svou pÛsobnost i
do Jihomoravského, pozdûji rovnûÏ do Olomouckého kraje. V souãasné dobû provozujeme více neÏ
padesát stﬁedisek, která nemají
samostatnou právní subjektivitu a
jsou ﬁízena centrálnû ústﬁedím
Slezské diakonie v âeském Tû‰ínû.
A projekty zaﬁazené do grantÛ
Nadace OKD?
Slezská diakonie pﬁedloÏila
v rámci v˘zvy spoleãnosti OKD pût
Ïádostí v oblasti „Pro zdraví“ a tﬁi
Ïádosti v oblasti „Pro budoucnost“.
Vybrány a podpoﬁeny byly tﬁi projekty z oblasti „Pro zdraví“ a jeden
z oblasti „Pro budoucnost“.
Pro Elpis Karviná to byl v oblasti „Pro budoucnost“ projekt „Pﬁi-

Marie Kijonková ze Slezské diakonie v jejím karvinském sídle.

ná‰íme nadûji rodinám v Karviné“ a
dostaneme na nûj
ãástku 172 tisíc
korun. Je zamûﬁen
jak na obûti domácího násilí, t˘rání ãi
zneuÏívání, tak i na
sociálnû slabé rodiny. Prostﬁednictvím
nabízen˘ch sluÏeb
se snaÏíme o zlep‰ení Ïivotní úrovnû
tûchto lidí.
SnaÏíme se vést
tyto osoby k ﬁe‰ení
problémÛ, podáváme jim potﬁebné
informace k tomu,
aby svÛj problém
byli schopni zvládnout vlastními silami, dokázali nést
odpovûdnost za své
chování, umûli hájit
svá práva a zároveÀ
dostát sv˘m povinnostem. Podporujeme prevenci sociálního vylouãení osob
z bûÏného Ïivota
spoleãnosti, vedeme
je k tomu, aby pﬁekonaly svou nepﬁíznivou sociální situaci, a usilujeme o Poradna Elpis pomáhá obûtem domácího násilí.
jejich plnohodnotné
v domovû pro seniory Slezské diazaãlenûní zpût do spoleãnosti.
Na‰ím cílem je i lep‰í informo- konie Betania, na kterou budeme
vanost veﬁejnosti – osvûta – o pro- mít 45 tisíc korun, dále tísÀové péãe
blematice domácího násilí, t˘rání a Dorkas, na niÏ dostaneme 750 tisíc
zneuÏívání lidí formou ãlánkÛ korun a na veﬁejn˘ prostor – Oázu
v tisku, poﬁádáním public relation klidn˘ch dnÛ v Mateﬁském centru
akcí na ulicích, besed. Napﬁíklad se Rodinka, zde bude pﬁíspûvek ãinit
jedná o besedy o domácím násilí 265 tisíc korun.
pro âeské svazy Ïen, ale i pro ‰iroCo to bude znamenat pro obykou veﬁejnost, nebo o uspoﬁádání
vatele Karviné?
akce Den pro rodinu u pﬁíleÏitosti
Projekt „Pﬁiná‰íme nadûji rodiMezinárodního dne rodiny.
Projekty podpoﬁené Nadací nám s dûtmi v Karviné“ reaguje na
OKD v oblasti „Pro zdraví“ se souãasnou problémovou sociální
t˘kají rekonstrukce koupelny situaci v regionu Karvinska, kter˘

vyniká docela vysokou mírou nezamûstnanosti a domácího násilí. Na
mnoho rodin doléhá ‰patná finanãní situace a z toho vypl˘vající
zadluÏenost, nezamûstnanost, problémy s alkoholem, deprese, agrese
vÛãi svému okolí, apatie a také lhostejnost k v˘chovû sv˘ch dûtí.
Tento projekt v sobû zahrnuje dvû
sluÏby: samostnou poradnu Elpis a
Sociální asistenci, které vede vÏdy
jeden koordinátor.
Sociální asistence pÛsobí podpÛrnû a aktivizaãnû na sociálnû
slabé rodiny s dûtmi na území
mûsta Karviné. SnaÏíme se minimalizovat vznik sociálnû neÏádoucích
jevÛ v rodinách, a tím zlep‰it jejich
nepﬁíznivou situaci, zejména zadluÏenost, nezamûstnanost a v˘chovné
problémy dûtí. Terénní sociální asistenti docházejí pﬁímo do rodin,
kde pomáhají se sestavováním
splátkov˘ch kalendáﬁÛ, s pﬁípravou
dûtí do ‰koly, s hledáním zamûstnání apod. Kromû toho se také snaÏíme obãas uspoﬁádat pro tyto dûti
rÛzné akce – mikulá‰ské besídky,
prázdninov˘ den, Velikonoce…
Poradna Elpis poskytuje sluÏby
obûtem domácího násilí, t˘rání,
zneuÏívání, obûtem trestn˘ch ãinÛ
a osobám v krizi. V loÀském roce
byl na Karvinsku podle statistik
evidován nejvy‰‰í poãet vykázan˘ch násilníkÛ z celé âeské republiky. Proto povaÏujeme tyto sluÏby
za velmi pﬁínosné. Navíc jsou
poskytovány obãanÛm mûsta Karviné bezplatnû.
Proã jste Ïádali o podporu zrovna OKD?
Spoleãnost OKD je v na‰em
regionu v˘znamn˘m subjektem. Je
dobﬁe, Ïe byla zaloÏena nadace,
která podpoﬁí neziskové organizace poskytující potﬁebné sociální
sluÏby, protoÏe tyto organizace se
vût‰inou pot˘kají s nedostatkem
finanãních prostﬁedkÛ.
Radek Luk‰a

Spoleãnû proti domácímu tyranovi

Kanceláﬁ ve Fry‰tátské ulici, kde pracují koordinátorky z Elpisu.

âinnost koordinátorÛ se odehrává i v terénu, v rodinách.

KARVINÁ (uzi) Pﬁímo uãebnicov˘ je pﬁíbûh paní
Heleny (29), která se stala klientkou karvinské poradny Elpis. ManÏel byl tyran, násilí a vyhrÛÏky mûly
v jejich rodinû dlouhou historii. Bála se ona i její malé
dûti, pﬁiãemÏ t˘rání se stále ãastûji opakovalo a stále
více stupÀovalo.
„Poslední útok byl takov˘, Ïe ji donutil jednat.
Utekla i s dûtmi ke sv˘m rodiãÛm, odkud zavolala
policii. Pak se obrátila na nás, velice vystresovaná,“
informovala Marie Kijonková ze Slezské diakonie,
pod niÏ poradna pro obûti domácího násilí spadá.
Paní Helena se svûﬁila, Ïe v tyranské domácnosti Ïila
jiÏ jako tûhotná. „UÏ tehdy ji kopal a fackoval. Poz-

Sociální asistence pomáhá zvládnout tíÏivou situaci.

dûji to gradovalo. Zvlá‰È tûÏce to nesly jejich dûti,“
upﬁesnila koordinátorka z Elpisu.
V poradnû se paní Helenû dostalo nejen potﬁebné
psychické podpory, ale také pomoci pﬁi soudním
„vyﬁe‰ení“ jejího ne‰Èastného manÏelství. Sociální
pracovnice si v tomto pﬁípadû zjistily v‰echny souvislosti s t˘ráním Ïeny (i jejích dûtí) a spolupracovaly i
s Policií âR. „Zformulovali jsme jí urãité návrhy,
které si podala k soudu. Nyní lze ﬁíci, Ïe má tuto
rodinnou krizovou situaci za sebou,“ pokraãovala
Kijonková.
Jméno klientky je pozmûnûné, poradna Elpis dbá
na ochranu soukromí a diskrétnosti.

Slezská diakonie na dûtském dni.
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