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Zn. Hledá se naděje. O pandemii Covidu
-19 s kardinálem Dominikem Dukou
V uplynulém roce, poznamenaném celosvětovou pandemií Covidu-19, jsme v
okruhu našich přátel ztratili řadu milovaných lidí. Začátek roku 2021 není lepší.
Uvědomuji si, jak citelný zásah je toto
onemocnění pro nás všechny a zvláště
pro rizikové skupiny obyvatel, rodiny a
děti. Česká republika patří k nejpostiženějším zemím světa, přičemž dnes, v
druhé polovině února, je světlo na konci
tunelu z této krize sotva viditelné. Je
přirozené, že lidé v této těžké době
hledají povzbuzení a naději. V českém
křesťanském prostředí u církve římskokatolické a v řadě církví protestantské
tradice. Zeptali jsme se kardinála Dominika Duky, co si o této pandemii a jejích
dopadech myslí.

Vážený pane kardinále, řada odborníků považuje celosvětovou
pandemii Covidu-19 za největší
krizi od dob druhé světové války.
Vy jste se narodil v roce 1943.
Souhlasil byste s tímto konstatováním?
Určitě se jedná o největší pandemii
od druhé světové války, otázka, zda
prožíváme největší krizi od války, je
ale podle mého názoru dost subjektivní. Myslím, že v roce 1989, v roce
1962 nebo i v roce 2008 by mohla
být z určitého pohledu nazírána podobně. Ano, je to velká krize, která
otřese nejednou z jistot, které máme,
ale na druhou stranu – jako křesťané
máme povinnost zároveň zachovat

víru a naději, že nás Pán neopustí, že bude
lépe.
Myslíte si, že příkladný postoj společenských autorit k boji proti této nemoci a v otázkách vakcinace by mohl
přispět ke zklidnění situace i k zásadnímu zlepšení? Vy sám byste vyzval věřící a spoluobčany k účasti na celonárodním očkování?
Pro někoho to může být určitý signál, já však
nejsem velkým příznivcem podobných gest.
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Naše úřady by měly přijít s plánem očkování a my bychom měli počkat, až na nás dojde
řada. Jestli bych tedy v této souvislosti s něčím vyzval, tak k trpělivosti, dejme nejprve
přednost těm nejpotřebnějším a počkejme, až přijde řada na nás.
Setkal jsem se v křesťanském prostředí s poněkud zjednodušenými úvahami o
tom, že virus neviditelné smrti, který si nevybírá, je Božím trestem. Sám s takovým výměrem nesouhlasím. Můžeme ale v této epidemii vidět i nějaké Boží
znamení, otázky, výzvu k zamyšlení a přehodnocení svých postojů?
Znám situaci, kdy se lidé ptají: „Kdyby byl Bůh, tak by zlo (třeba) v podobě smrtícího viru
nebylo.“ No ono by tu bylo, i kdyby Bůh nebyl. Rozdíl však je v tom, že jestli by Bůh nebyl,
tak jsme ztraceni, protože jedině Bůh dokáže ze zlého udělat něco dobrého. Ptejme se
tedy nejprve po příčině. Z Bible víme, že je to hřích a pýcha, která však není nenapravitelná. V nedávném čísle Salve 2/2020 je rozhovor se sociologem Prokešem s úvahou, jak náš
národ vnímá neděli. Překvapivě výzkum nepotvrzuje častá klišé o „nedělních výpravách do
chrámu konzumu“, jako spíše snahu hledat čas pro sebe a své blízké. Je mi to určitým povzbuzením v čase koronaviru, a možná můžeme i říci, že je to i určitá odpověď na otázku,
proč prožíváme čas koronaviru. Není to jenom čas úzkosti, bolesti, nemoci a někdy až
úzkostného strachu, ale především výzva, abychom se zamysleli nad sebou a svými životy,
jak je žijeme ve smyslu bytí. S tvrzením o Božím trestu bych tedy byl opatrný, spíše než
Boží trest bychom měli hledat vlastní selhání a nejprve si jako lidstvo poctivě odpovědět,
zda jsme se v poslední době příliš nehnali za blahobytem a penězi na úkor přírody a našich
každodenních vztahů.
Církev přišla a přichází po celém světě v důsledku Covidu-19 o biskupy, kněze,
jáhny a bezpočet laiků. Koronavir zásadně změnil i dosavadní tradici pravidelného liturgického slavení. Domníváte se, že by toto měla církev a teologie nějakým způsobem reflektovat?
Mnoho lidí z církve nasadilo své životy v boji s virem v první linii a někteří z nás za to zaplatili svým životem. Ztráta každého lidského života je smutnou událostí, byť se smrti nakonec nevyhne žádný z nás a byť jako křesťané máme ve smrti určité přislíbení. Nemám
zatím zprávy, že by vysoký počet úmrtí v souvislosti s koronavirem ohrozil některou z
křesťanských komunit. Jako problém spíše vnímám omezení náboženského života. Víra a
její prožívání je záležitostí společenství, virtuální prostor nám může načas vypomoci, posloužit třeba i jako pozvánka, ale vše musí směřovat k účasti na společné liturgii s eucharistií. To je středobod našeho náboženského života.
I když se nemůžeme navštěvovat, jsme si možná v něčem blíž než v normálních časech. Církev přece sloužila v nejhorších časech morových ran. Její špitální péče byla péčí o nemocného, o chudého, a tím o samého Krista. Může církev
prostřednictvím biskupů a odborníků v tomto ohledu inspirovat i sekulární prostor?
Nejenom že může inspirovat, ale i inspirovala. Vzpomenul bych sv. Františka z Assisi, který
přes všechen svůj odpor k malomocnému člověku nesnesl svou další nečinnost, seskočil k
němu, aby ho objal. Uvědomil si tak, že Boží lásku zažije jen natolik, nakolik jí bude schopen on sám k těm nejposlednějším. Dnes tu máme papeže, který přijal jeho jméno. Sv. Karel Boromejský pak při morové ráně sloužil do krajnosti, sám nakonec nemoci podlehl, ale
svým příkladem založil řádové hnutí, jehož práci můžeme pozorovat dodnes třeba v nemocnici sv. Karla Boromejského pod Petřínem, nyní rovněž bojující s epidemií. Sv. Matka
Tereza, největší žena 20. století, pak inspirovala svou prací pro nejposlednější ze zemí třetího světa mnohé.
ZDROJ: CHRISTNET
Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.
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Otec František „Tišek“ Fráňa
oslavil 83 narozeniny
Dne 11. února oslavil své 83 narozeniny náš drahý Tišek. Přejeme mu vše dobré a mysleme na něj ve svých
modlitbách.
P. František Fráňa, řečený Tišek se narodil se 11. února 1938, v předvečer 2. světové války. Na duchovní formaci rodiny mělo velký vliv několik kněží, především
P. Karel Fanfrdla, P. Josef Gabriel a P. Dominik Pecka.
Důležité bylo pro něj setkání s P. Stanislavem Krátkým,
který organizoval tajné vzdělávání zájemců o přijetí
kněžského svěcení. Vysvěcen na kněze byl 25. března
1968. Do veřejné duchovní správy se mohl zapojit až po
sametové revoluci. Hned v prosinci 1989 byl jmenován
zastupujícím duchovním správcem v městské farnosti v
Králíkách v královéhradecké diecézi, kde působil do
listopadu roku 1990. Následně roku 1990 začal působit
jako druhý spirituál a roku 1991 se stal rektorem konviktu při Biskupském gymnasiu v Brně. Od roku 1993 byl spirituálem na Biskupském gymnáziu
ve Žďáře nad Sázavou, kde například vyučoval náboženství; vypomáhal i duchovní správě ve farnosti sv. Prokopa. Byl duchovním správcem Kolpingova díla ČR. Stál u
zrodu Radia Proglas, kde příležitostně rovněž vypomáhal.
Dne 28. října 2010 byl prezidentem Václavem Klausem
vyznamenán ve Vladislavském
sále Pražského hradu medailí
Za zásluhy. K tomu Tišek poznamenal: „Dlouho jsem zprávě
o tom, že budu vyznamenám,
nemohl uvěřit. Stalo se tak, až
když jsem měl v ruce oficiální
pozvánku na slavnostní ceremoniál do Vladislavského sálu včetně parkovacího lístku. Medaili
jsem přijal s radostí a velkou
pokorou. Podle mého názoru je
v republice řada lidí, kteří by si
takové ocenění zasloužili více
než já, ale zůstávají
v zapomnění. Jen by mě zajímalo, a na to jsem dosud nepřišel,
kdo se o mně zmínil na Hradě.
Ptal jsem se na Kolpingu i
ve škole, ale nikde se mi k tomu
nepřiznali. Na druhou stranu
jsem zjistil, že jsem asi vůbec
prvním, kdo toto vyznamenání

dostal v souvislosti s výchovou a vzděláváním dětí. Je to pro mě
čest.“
Od roku 2017 žije v charitním Domově sv. Alžběty
v Žernůvce u Tišnova.
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Jak žijí Kolpingovy rodiny v coronavirové
době? KR Praha 8
Jak jsme v azylovém domě naložili
s covidem?
Na jaře roku 2020 jsme trochu vyděšeně
(mnozí po návratu z italských hor) očekávali
první pokyny z vládních pozic. A kupodivu
přišly záhy. Již 3.3.2020 jsme obdrželi první
metodický pokyn z MPSV, kde nám bylo
prozatím doporučeno:
 chránit se před nákazou dnes již obecně
známými opatřeními
 zakázat v AD (azylovém domě) návštěvy
 zásobit se
 vypracovat krizový plán pro případ výskytu nákazy v zařízení
Dali jsme se do toho, narodil se krizový plán
a nakoupily ochranné pomůcky, na které
nám stát dokonce poskytl dotaci. Ke konci
března ministerstvo přitvrdilo a doporučení
nahradily příkazy a zákazy, které jsme ale
ochotně dodržovali: žádné návštěvy, střídání
zaměstnanců na pracovišti po jednom, pohyb osob v objektu pouze s rouškami a porady venku na zahradě. Služby jsme však
poskytovali dál bez větších omezení. Tedy až
na jednu, kterou jsme museli na základě nařízení vlády na 2 měsíce přerušit, protože se
realizuje při osobním setkání s klienty, ale
v květnu už bylo možné službu znovu zahájit.
Jedná se o Sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi. Azylový dům a Krizová pomoc jely dál bez přerušení, pouze
s upraveným režimem.
A pak, když začalo teplo, nám už bylo hej.
Zdálo se, že nebezpečí je zažehnáno. Roušky
se odložily, opatření uvolnila, zahájila se letní
sezona se vším všudy: koupání, turistika,
návštěvy, zahrada. I když jsme se v azylovém
domě přeci jen drželi trochu zpátky, léto nás
osvěžilo a pobyt venku jsme matkám ani
dětem nijak neomezovali. Ovšem daň jsme
za to zaplatili stejnou, jako všichni ostatní.
Na podzim se znovu vrátila všechna přísná
opatření včetně rozdělení služeb na pracovišti tak, abychom se nepotkávali, a kdo to
s ohledem na pracovní náplň splňoval, začal
pracovat z domova. Ke slovu se dostala in- pomáhat studenti. Ale začali jsme počítat i
formační technologie, videokonference a první ztráty, i když naštěstí nebyly na životech.
sociální poradenství přes telefon, mohli nám První, a chvála Bohu zatím jediná, ulehla
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s nemocí statutární zástupkyně (to jsem já) na
konci září, takže jsme museli narychlo odvolat již
svolanou valnou hromadu. Co s tím? Potřebovali
jsme přece schválit hospodářský výsledek a zprávu o činnosti ještě za rok 2019, abychom mohli
pokračovat dál. Naštěstí jsme si mohli vzít příklad
z národního svazu a valnou hromadu provést formou per rollam, tedy hlasovat korespondenčně
nebo prostřednictvím e-mailu.
Jakožto pracovníci v sociálních službách jsme dostali i nějaké odměny, kterými jsme na konci roku
potěšili zaměstnance. Sice jsme přišli o tradiční
vánoční setkání a společné zpěvy koled, ale Mikuláš přišel za dětmi alespoň na dvůr a štědří lidé
nezapomněli na dárky pro matky a děti pod stromeček ani tentokrát. Vánoce to byly trochu jiné,
každá rodinka musela být doma sama a zpěvy
zněly zpoza roušek. Ještě, že přišel v novém roce
ten bílý únor, to si přišli děti na své.
Často
slýchám
povzdechy, že takové divné časy tu
ještě nebyly, co
svět světem stojí.
Ale „čas sám o
sobě je naprosto
bezcenný,
svou
hodnotu získává až
p rostře dn ict v ím
naší
činnosti
v něm“. Tato slova,
která nám odkázal
Adolf Kolping, nám
mohou být kompasem i v této těžké
době, kdy se občas
ptáme sami sebe,
zda má naše snažení nějaký smysl,
když tak snadno
můžeme přijít o
jeho plody. Myslím,
že má, jsme teprve
v procesu zápasu,
který přece bude
mít dobrý konec.
Jana Zemanová
Azylový dům pro matky s dětmi v Praze
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Jak žijí Kolpingovy rodiny v coronavirové
době? KR Smečno
Milí přátelé a příznivci Kolpingova díla.
Byla jsem požádána, abych napsala zprávu o
tom, jak se daří naší Kolpingově rodině Smečno v době covidu.
Pokusím se krátce ohlédnout až na začátky,
kdy byl vyhlášen prvního nouzový stav v březnu 2020.
Tak jako všichni v této zemi, jsme měli strach
a přemýšleli o tom, jak máme dostát svému
poslání vůči těm nejslabším a přitom dodržet
přísný lockdown.
Dům rodin, kde obvykle probíhá celoročně
čilý ruch, kde se střídá jedna aktivita za dru- Sledujte aktivity KR také na jejich novém
hou (víkendy pro rodiny s dětmi s postižením
youtube kanálu Kolpingova rodina Smečno
nejrůznějšího druhu, odlehčovací týdenní pobyty pro rodiče s dětmi s autismem, maminky a podpořte je jeho odběrem.
na mateřské dovolené, vzdělávání a pobyty
pěstounských rodin s dětmi)
se ze dne na den uzavřel.
Terénní služba Rané péče pro
děti se zákeřným onemocněním SMA, kterou realizuje
naše Kolpingova rodina Smečno jako jediná v ČR, se rázem
ocitla v dilematu - jezdit nebo
nejezdit do rodin? Na jedné
straně akutní potřeba rodin
mít zajištěnou službu, na druhé straně obava o zdraví již
tak nemocných dětí a k tomu
moje zodpovědnost ředitelky ochránit své zaměstnance.
Všechno se přesunulo do oblasti on-line. Začali jsme šít
roušky. Po uvolnění nouzového stavu jsme opět nastartovali obvyklý chod všech služeb. A přišla druhá vlna.
Pobyty v Domě rodin jsme
uzpůsobili tak, aby byl dodržen dovolený počet osob a
pokračovali jsme dál až do
úplného zákazu a dalšího uzavření a vyhlášení dalšího nouzového stavu.
Tentokrát jsme však již hermeticky uzavřeni nebyli.
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Rodiny se přestaly bát a vyžadovaly
pokračování našich služeb dál. Kolegyně
z rané péče, vyzbrojeny ochrannými
prostředky se zocelily a po vyhlášení
nouzového stavu poskytují terénní péči
v rodinách statečně neohroženě dál.
Kolegyně z odlehčovací služby přesunuly své aktivity z Domu rodin přímo do
rodin, kde se ukázala potřeba tím větší,
čím postiženější a náročnější je péče o
jejich děti s autismem.
Kolegové z Rodinné poradny nikdy
službu poradenství nepřestali poskytovat. Obtížná témata z rodinných situací
se prostě nesdělují lehko přes obrazovku.
Díky kreativitě našich zaměstnanců se
nám podařilo vystihnout účinnou pomoc rodinám formou on-line víkendů.
Dokonce, jak se zdá, se ukazuje po získaných zkušenostech z proběhlých on
line setkání, že tato forma zapojení některých rodin s těžkou formou autismu,
je pro ně jediná možná a budeme v ní pokračovat jako s
novou moderní alternativní formou i po zmírnění covidové
situace.
Níže přeposílám některé ohlasy našich klientů včetně hodnocení smyslu a přínosu od dvou našich kolegyň.
Ludmila Janžurová, ředitelka
Kolpingova rodina Smečno
„Moc vás všechny, v Kolpingově rodině Smečno, s Ernestem
zdravíme a sdílíme první fotky a ještě „teplou“ zpětnou vazbu z ústního sdílení. Je to jedna velká týmová práce a všichni
jste se na tom víkendu nějak podíleli, moc děkujeme za
veškerou podporu!“
Z emailů od rodičů :
„Ten víkend byl jak nový vítr do plachet.“
„Bylo to velmi inspirující a zároveň velký relax.“
„Došlo mi, že díky svému dítěti poznávám sebe sama.“
„Je to tady taková zóna souladu jednoho s druhým.“
„Spojuje nás společný zájem - naše děti.“
„Tohle sdílení je fantasticky ulevující.“
„Děti jsou obrovské zrcadlo, abychom na sobě mohli pracovat.“
„Měla jsem tu několik aha-momentů.“
„Máme všichni dlouhou cestu před sebou, pojďme si ji užít.“
„Díky moc vám všem ještě jednou za spolupráci a že jste
nám drželi palce. Jsme moc rádi, že s vámi můžeme tyhle

víkendy organizovat, má to smysl, mnohokrát jsme byli
dojatí z toho, co se dělo a co rodiče i děti říkali a ukazovali.
Poprvé jsme měli tolik lidí. 4 rodiny byly úplně nové, 5
ostatních jsme znali ze Smečna z minulosti, jedna byla poprvé on-line minule.
Noví lidé krásně zapadli a skupina hezky ladila navzdory
názorovým odlišnostem i různému věku auti dětí (od 3 do
18 let). Na lektorku byla super zpětná vazba, dokonce vařila/pekla v přímém přenosu.
Korona nám navíc pomáhá objevit novou formu - online - a
zjišťujeme, že je to vlastně nový způsob organizování víkendů, který má v něčem dokonce výhody oproti fyzickému
Smečnu (víc lidí a tedy větší sdílení a inspirace, zapojení
sourozenců a celých rodin, včetně těch co by do Smečna
nezvládli dojet nebo přespat, měli jsme třeba dvě maminky,
co kojily svoje nejmenší děti... větší kontrola nad hlukem/
zvuky dětí, protože mikrofon má zapnutý jen ten, kdo mluví - kdežto při 11 auti rodinách při fyzickém setkání by bylo
nemožné, jednak aby to tolik auti dětí zvládlo spolu v jednom prostoru a ani bychom se přes všechny zvuky neslyšeli.“
Děkujeme, my jsme úplně nadšení a vděční,
mějte se krásně Barbora Chuecos
( Bára je s manželem Ernestem moderující pár, který lektoruje veškerá setkání pro rodiny s autismem)
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Kolpingova rodina Smečno
Jak fungovala Raná péče pro děti se vzácným nervosvalovým onemocněním
v roce 2020

Poradkyně rané péče jezdily do všech
krajů ČR.
Přijaly do péče 22 nových rodin, což je o 5
více než v roce předešlém.
Služba byla poskytnuta celkem 82 rodinám v rámci
2 749 konzultací.
Rok 2020 byl pro ranou péči velkou výzvou. Řešili jsme jak co nejkomplexněji zabezpečit
rodiny v nestandardních a nových situacích, které přinesla pandemie. Posílili jsme dovednosti v online
komunikaci. V jarním období proticovidových opatření jsme do rodin vstupovali prostřednictvím videohovorů,
telefonických rozhovorů a e-mailů. V průběhu dalších měsíců jsme již za přísných hygienických
opatření poskytovali ranou péči prakticky bez větších omezení.
Přesto se nám podařilo zorganizovat několik aktivit pro klientské rodiny:
● setkání v Zoo Praha (červen)
● setkání v Zoo Lešná (červen)
● Zámek Častolovice, prohlídka a piknik v zámecké zahradě (srpen)
● piknik v zámecké zahradě Kroměříž (srpen)
● zúčastnilo se celkem 36 rodin
Náš pracovní tým se společně
účastnil těchto akcí:
● benefiční galavečer Spolu na draka
(leden)
● školení týmu První pomoci (květen)
● kurz Pokročilé krizové intervence
(září)
● školení týmu v G-Suite (listopad)
● kurz Poruchy chování dítěte
(prosinec)
Zhodnocení popsala vedoucí rané
péče Mgr. Jolana Kopejsková

ZPRAVODAJ
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Nový e-shop Kolpingova díla.
Nabídka pražené kávy z TK
Sejřek.
Podívejte se na náš nový , kde si můžete objednat nejen oblíbenou
kávu upraženou v Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné výrobky ať už z kovářské, nebo keramické dílny.
Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální dárek, neváhejte a obraťte se na nás!

http://eshop.kolping.cz/

V únoru 2019 jsme spustili nový projekt pracovně-terapeutického zaměstnávání našich
klientů. Pražená káva nám provoněla část našeho jižního křídla a my vám tak můžeme
nabídnut několik druhů čerstvě pražené kávy.
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A co naši přátelé v Kolpingu Rakousko?
První fáze očkovací kampaně COVID-19
v pečovatelských zařízeních v Kolpingu byla
úspěšně dokončena
Úleva a radost panují v Kolpingových domech
„Společný život“ ve Vídni-Leopoldstadtu a ve
Vídni-Favoriten (tam jsme byli s některými
z vás na exkurzi před pár lety) ohledně úspěšného provedení prvního částečného očkování proti viru Corona. Zúčastnila se většina obyvatel a zaměstnanců dvou domovů s pečovatelskou službou, z nichž každý má také zařízení
pro matku a dítě, včetně naší nejstarší rezidentky Anny Dixel (108 let), která jako malá dívka
přežila španělskou chřipku.
Organizačně vše proběhlo hladce. Většina z těch, kteří se zaregistrovali k očkování, byla příjemně překvapena nekomplikovaným procesem a tím, jak rychle a převážně bezbolestně se
všechno stalo; Mnozí si během rozhovoru s lékařem ani očkování nevšimli. Očkované osoby
byly poté pozorovány po dobu 15 minut; nikdo nevykazoval žádné abnormality.
"Poslední měsíce byly spojeny s velkými starostmi a mnoha omezeními pro naše obyvatele.
Díky očkování získávají zpět velkou část toho, nač jsou zvyklí,“ s potěšením říká Christine
Leopold, prezidentka Kolpingu Rakousko, o prvním kroku k normalizaci situace. Opatření
také představuje velký paprsek naděje pro příbuzné a zaměstnance obou pečovatelských
zařízení, i když prozatím nadále platí poměrně přísná opatření.
Převzato z Kolping Blatt

ZPRAVODAJ
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Zemřel dlouholetý duchovní správce Kolpingu Südtirol
P. Johannes Noisternigg
S lítostí jsem se dozvěděl, že nás již 21. července loňského roku opustil ve věku 85 let bratr a velký přítel Kolpingova díla ČR P. Johannes Noisternigg z jižního Tyrolska.
Z osobních vzpomínek si ho budu pamatovat jako velmi
laskavého a milého společníka, který se vždy velmi zajímal o dění v České republice a v rámci svých možností se
snažil také českému Kolpingu pomáhat.
Johannes se narodil 16.4.1935 a žil s rodinou v Meranu,
kde navštěvoval základní školu. Po maturitě na Biskupském gymnáziu vystudoval teologii v Trentu. Během své
kněžské služby působil na mnoha místech jižního Tyrolska a od roku 2004 sloužil jako centrální duchovní správce Kolpingu Südtirol. Zde se s velkým zápalem věnoval
spolkovým aktivitám a byl připraven pomoci všem, kdo ho
potřebovali - jak mládež, tak senioři.
Velké množství smutečních hostí na jeho pohřbu dosvědčovalo, že své poslání vykonával svědomitě a s láskou.
Odpočívej v pokoji, milý Johannesi!
Michael Kubík
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Nabídka pro Kolpingovy rodiny
Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociálních
zařízení, jejichž nabídka služeb může být zajímavá a
inspirativní také pro mnohé členy Kolpingových rodin.
Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali nabídku, které můžete v případě zájmu využít. Pokud by
Vás některá z nich zaujala, nebojte se na nás obrátit a
my vše domluvíme.
Michael Kubík
KPC Spektrum
1.
Zdravotní materiál, poradenství a testování na
infekční nemoci lidem užívající nelegální návykové látky.
2.
Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí
někoho, kdo užívá návykové látky.
3.
Rodinné poradenství a rodinné terapie, rodinám, které řeší problematiku užívání návykových látekpraxe studentům v oboru sociální
práce, sociální pedagogika apod. (podmínky:
minimální věk 20 let, dlouhodobá praxe – alespoň 14 dní). Praxe u nás v Centru, ale zprostředkujeme i možnost praxe v jiném městě,
nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných).
4.
Stáže lidem, zajímajícím se o problematiku
závislostí (minimální věk 20 let).
5.
Informativní programy do škol (SOU, SŠ, VOŠ)
o naší činnosti (na území okresů Žďár nad
Sázavou a Havlíčkův Brod).
6.

Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy
pro děti i dospělé.

Kontakt: Barbora Augustýnová,
barbora.augustynova@kolping.cz

ZPRAVODAJ

Adiktologická ambulance Kolping
Žďár nad Sázavou
Zabýváme se ambulantně poradenstvím a
léčbou všech závislostí.
Nabídka:
1.
Stáže na individuální nebo skupinové terapii.
2.
Poradenství v oblasti závislostí
(testování, tabák či THC u dítěte…).
3.
Doporučení co dělat, když někdo
blízký má obtíž, kam se obrátit.
4.
Besedy, workshopu na téma závislostí, nemocí, jak se u dětí vyvarovat závislostí.
Informace: www.ambulance.kolping.cz
Kontakt: Josef Soukal,
josef.soukal@kolping.cz
Terapeutická komunita Sejřek
1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní.
2. Poradenství v oblasti léčby duálních diagnóz.
3. Exkurze v pražírně TK Sejřek a dobrou
kávu :-).
Kontakt: Jan Mokrý,
jan.mokry@kolping.cz
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Centrum primární prevence Spektrum
1. Informační servis v oblasti prevence rizikového chování
dětí a mládeže – pro děti i rodiče, příbuzné
2. Praxe u nás v Centru, zprostředkujeme i možnost praxe
v jiném městě, nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných)
3. Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy pro děti i
dospělé
Kontakt: Petra Nováčková,
petra.novackova@kolping.cz
RC Srdíčko a Family Point
Oblast práce s dětmi a rodinami
Zkušenosti v pedagogické práci s dětmi od 2 do 5 let
1.
Přípravy a mnoho inspirace pro vedení kroužků pro
předškoláky (konkrétně angličtina, hudební kroužek
Zpívánky nebo kroužek Šikovné ručičky).
2.
Metodická podpora a inspirace pro organizování pobytových akcí pro rodiny s dětmi a příměstských táborů pro děti mladšího školního věku.
3.
Možnost absolvování praxí studentů středních pedagogických škol i jiných typů škol (pokud škola nevyžaduje praxi v registrované sociální službě).
4.
Možnost absolvování praxe v rámci rekvalifikačního
kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
5.
Databáze lektorů pro vedení přednášek, besed a kurzů (témata: vztahy v rodině, výchova dětí, zvládání
obtížných situací ve výchově, partnerské vztahy, oblast prevence a řešení různých zdravotních problémů
dětí i dospělých, výživa dětí i dospělých, zdravý životní
styl, předporodní kurzy – příprava na porod, kojení,

6.
7.

8.

péče o dítě, rodinné finance atd., kurzy efektivního
rodičovství).
Možnost exkurzí a stáží pro pracovníky rodinných
či komunitních center, burzy nápadů, sdílení dobré
praxe.
Psychologické poradenství v tíživých životních situacích a možnost rodinné terapie psychosomatických poruch – obojí je poskytované pro veřejnost
zdarma.
Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny
s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, Den dětí,
Adventní tvořivé dílny, Mikulášská nadílka, vánoční
besídka).

Oblast práce se seniory
1.
Databáze lektorů pro vedení přednášek a besed
(bezpečnost seniorů, zdravotní obtíže
v seniorském věku, psychologie seniorů, sociální
problematika) a rukodělných kurzů a akcí.
2.
Zkušenosti v oblasti práce se seniory, mož
nost sdílení dobré praxe při práci s touto
cílovou skupinou.
3.
Možnost podpora pro organizace, které začínají
pracovat se seniory (nepobytové služby k podpoře
aktivního trávení volného času seniorů, včetně zajištění základního poradenství při různých obtížích
v seniorském věku).
Kontakt: Jana Kamarádová,
jana.kamaradova@kolping.cz
Poradna pro gambling Kraje Vysočina
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč
Zabýváme se ambulantně poradenstvím a léčbou všech
nelátkových závislostí.
Nabídka:
1. Stáž na individuální terapii
2. Poradenství v oblasti závislostí (jak nastavit dítěti fungování na PC, mobilu, poradenství ohledně sázení, ne/
bezpečnost her atd. ).
3. Doporučení co dělat, když někdo blízký má obtíž ze
sázením, závislosti na mobilu…, informace kam se
obrátit.
4. Beseda, workshop na téma závislostí, nemocí, jak se u
dětí vyvarovat závislostí.
Informace: www.gamblingvysocina.cz
Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová
zdenka.danhoferova@kolping.cz
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Zprávy z našich zařízení
Následná péče Kolping
Evropské fondy pomáhají: Šance žít normální život. Klientům v Brně pomáhá nová
služba
Jak si najít novou práci a dostupné bydlení poté, co ukončí léčbu v psychiatrické nemocnici či
skončí nárok na chráněné bydlení? Jak komunikovat s úřady a jak si uspořádat denní program? To
řeší s klienty trpícími závislostí a současně duševním onemocněním v Následné péči Kolping
v Brně, na jehož vznik přispěly podstatnou částkou peníze z fondů EU.
Loni v dubnu začali připravovat v Kolpingově díle České republiky novou službu – následnou péči
pro lidi trpící závislostí a současně duševní poruchou. Pomáhat začala v červnu v Brně a
v tuzemských poměrech je takováto služba zřídkavá, ne-li ojedinělá. Fondy EU pokryly
80 procent celkových nákladů projektu, které činí přes 12 milionů korun.
Pro většinu klientů je největší motivací možnost získání dostupného bydlení v pronajatých městských bytech v Brně. „Další motivace už bývá u každého klienta zcela odlišná. U někoho je to
zlepšení zdraví, někdo chce začít studovat, někdo má i soubor motivací. Jde o to, najít společně s
klientem cíl, kterého se snažíme dosáhnout,“ nastínila vedoucí Následné péče Kolping a současně
terapeutka Tereza Pelantová. Jací klienti se na jejich službu obracejí, přiblížila na konkrétním příkladu.
„Mladý muž byl polovinu svého života závislý na alkoholu, na drogách a na prahu dospělosti onemocněl schizofrenií. Pochází ze složitého rodinného zázemí, vychovávali jej převážně prarodiče,
měl násilného otce, alkoholika. Onen mladý muž prošel těžkými situacemi, jež vyústily několika
pokusy o sebevraždu. Skrze předchozí způsob života má řadu zdravotních komplikací. Svůj život
se ale rozhodl změnit, proto se mu podařilo absolvovat terapeutický program a nyní se snaží začlenit do společnosti tím, že pokračuje právě v naší Následné péči Kolping," popisuje Pelantová.
"Využil možnosti služby s ubytováním. Byť často čelí těžkým psychickým problémům, jako jsou
halucinace, dokázal ustát i složité situace, které přinesly začátky jeho bydlení u nás. Například šlo
o vyteklý odpad v bytě, což může být složitá situace i pro zdravé lidi. Pro psychicky nemocného
jde pak o velmi obtížně zvládnutelný problém. Přesto dokázal vhodně a rychle zareagovat a komunikovat se sousedy. Daří se mu i jinak, našel si práci, je šikovný a v mých očích je to bojovník,"
dodává terapeutka.
Na krátkou videoprezentaci se podívejte ZDE.
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Nadcházející akce
Pouť a shromáždění členů KDČR
(22.5.2021)
Tradiční setkání členů Kolpingova díla ČR se doufáme uskuteční opět ve Věžnicích a zahájeno bude v 10 hodin poutní mší svatou slouženou Dominikem kardinálem Dukou. Následovat bude shromáždění členů.

Rozhodni se sám 2021
(3.9.2021)
Již 14. ročník preventivní akce pořádané Kolpingovým dílem ČR se uskuteční na konci
prázdnin v areálu žďárského parku Farčata. Akce je určená dětem, rodičům i prarodičům a
každý rok nese nějaké zajímavé téma z oblasti prevence negativních jevů dětí a mládeže.

Pouť do Říma u příležitosti 30. výročí blahořečení
Adolpha Kolpinga
(25. - 27.10. 2022)
Velká Kolpingovská pouť
se měla konat koncem
října tohoto roku. Z důvodu nejistoty, jaká bude
situace ohledně pandemie, se vedení Mezinárodního Kolpingova díla
rozhodlo tuto velkou
akci odložit.
Pokud vše půjde dobře,
pouť se uskuteční v termínu 25. - 27.10.2022.
Pevně věříme, že se budeme moci společně v
Římě sejít a se sestrami a
bratry v Kolpingu a zakusit znovu sílu tohoto společenství a společně prosit za svatořečení našeho zakladatele.

USKUTEČNĚNÍ VŠECH AKCÍ JE ZÁVISLÉ
NA VÝVOJI SITUACE S PANDEMIÍ KORONAVIRU.
VČAS VÁS BUDEME INFORMOVAT!

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na michael.kubik@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na

http://eshop.kolping.cz/

