
při Církvi bratrské Kladno 



Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně 
právních sluţeb pro sociálně  znevýhodněné 
občany města Kladna a přilehlého okolí.  

 

 Péče  o celého člověka, o jeho duševní, 
duchovní  a materiální stránku. 

 

 V maximální míře vyuţívat Boţí slovo tak, 

aby Duch svatý skrze ně mohl měnit 
myšlenky, jednání  i touhy lidí. 

 



Dlouhodobě nezaměstnaní 

Nízkopříjmové rodiny 

Rodiny  v obtíţné ţivotní situaci 

Senioři s nízkými příjmy 

Jedinci ohroţení chudobou a sociálním 
vyloučením 

Lidé, kteří uvízli v dluhové pasti 

Lidé v krizi 

Osoby bez přístřeší 



  
 Jedná se v podstatě o jedince nebo i celé rodiny, kteří 

ţijí své ţivoty ve ztíţených sociálních podmínkách, 
ve znevýhodněném sociálním prostředí, a kteří 
nejsou schopni začít řešit své tíţivé sociální situace 
vlastními silami bez rady a pomoci druhé osoby. 

  
 Poradit:  
- Jak začít řešit bytovou situaci 
- Jak nalézt východisko z pasti zadluţenosti 
- Jak ulehčit dětem cestu ke vzdělání a sociálnímu 

vzestupu  
- Jak se vypořádat s parazity, kteří zneuţívají 

obtíţných sociálních situací lidí 
- apod.   
  



 Jedná se o rady  a činnosti, které pomohou 
nalézt lidem rovnováhu mezi jejich 
schopnostmi a moţnostmi zvládat tíţivé 
sociální situace a mezi nároky, které jsou na 
ně kladeny  v jejich sociálním prostředí.    

 V pozdější fázi pomoci lidem nalézt duchovní 
rovnováhu.  K tomu na prvním místě, 

potřebujeme pomoc Ducha  
svatého. 

 



 NASLOUCHÁNÍ 
 Sociální a právní poradenství 
 Protidluhové poradenství 
 Praktická pomoc při hledání zaměstnání 
 Moţnost přístupu k informacím – zprostředkování 

informací 
 Praktická pomoc při vyřizování dokladů, jednání na 

úřadech, doprovod… 
 Zprostředkování kontaktu s institucemi 
 Doporučení do jiných zařízení 
 Snaha o zvyšování sociální a finanční gramotnosti 
 Toto vše pak můţe významně přispět ke stabilizaci 

sociální situace člověka a ten pak můţe být připraven 
přijímat dále…   
 



 

 NASLOUCHÁNÍ 

 NASLOUCHÁNÍ 

 NASLOUCHÁNÍ 

 

 EVANGELIZACE 

 

 ZÁCHRANA ČLOVĚKA 
 

 



 Je pro nás důleţité jak vnímáme sociální 
problémy!!! 

 

 A) z hlediska přirozenosti 

 

 B) jako důsledek hříchu 

 





 „Pokud chcete představte si mladého 
dlouhovlasého muţe. Jeho šaty jsou zanedbané, 
na rukou má tetování. Je noc a on kráčí 
opuštěnou ulicí proti vám. Je jednoduché soudit 
takového člověka podle toho vnějšího a 
zjevného. Nyní se podívejme na téhoţ muţe ve 
stejné situaci, ale očima jeho matky. Stále můţete 
vidět jeho vnější vzhled, ale kdyţ se na něj 
podíváte, máte vhled do jeho ţivota a naději pro 
jeho budoucnost. Vidíte malého chlapce, který 
vyrůstal bez otce, dítě často odmítané svými 
přáteli. Jste tomu mladému muţi hluboce oddáni, 
ta oddanost je udrţována láskou, kterou v sobě 
nesete od té doby co jste trpěla při porodu.“  

    (Francis Frangipane, Tři bitevní pole str.61)  



 

 Falešné rozlišení – vidí stav člověka nebo 
situaci a předstírá, ţe zná vnitřek. 

 Toto rozlišení je vţdy pomalé k naslouchání, 
rychlé k mluvení a rychlé k hněvu. 

 Boţí rozlišení – pochází z dobrých motivů, 
které jsou zakořeněny v boţské vydané lásce. 

 Toto rozlišení vychází z klidného a čistého 
srdce. 

 

 „Lepší je jedna dlaň plná klidu, neţ dvě hrsti 
plné námahy a honby za větrem.“ (Kaz 4,6) 



Je mnoho metod poradenství např: 

- Hlubinná psychologie (Freud) 

- Neofreudismus (Adler) 

- Behaviorismus (Skinner)   

- Racionálně emoční terapie (Ellis) 

- Přístup orientovaný na člověka (Rogers) 

- Rodinná terapie (Ackerman) 

- aj.  

 Kaţdá z těchto metod má svůj postup a 
metody jak pomoci člověku v obtíţné situaci.  



 

 Člověk je stvořený Bohem, proto aby Ho  
oslavoval.  

 Problém je v důsledku hříchu 

 Zodpovědnost leţí na člověku 

 Léčba je ospravedlnění z víry, Duch a slovo, 
objektivní údaje 

 V podstatě neexistují ţádné problémy, které by 
Bůh jeho slovo a Jeho poslušné děti nedokázali 
překonat 

 

Jan 15, 3-5 

    „……beze mě nedokáţete nic.“ 



 Bůh je ten, kdo uzdravuje a zachraňuje  a my 
můţeme být jen nástroji v Boţích rukou. 

 K tomu nám Jeţíš Kristus říká, ţe v tom 
nebudeme sami:  Jan 14, 15-19; 16, 7-11 

  

 Ţijeme v době působení Ducha svatého zde 
na zemi!!! 

 



 Prosíme vás tedy o modlitby za moc Ducha 
svatého a o projev Jeho moci v této sluţbě! 

  

Prosíme  o: 

1. zmocnění pro nás jako pro církev, pro 
vykonávání této sluţby  

2. zmocnění pro poselství, aby slova, která 
budeme mluvit byla plná moci a pravdy 

3. to, aby i ti, kterým budeme slouţit směli zaţít 
Boţí moc, kterou potřebují k tomu, aby mohli 
pozorně naslouchat slovům, která jsou 
promlouvána pod pomazáním Ducha svatého.   

 



 Bez moci Ducha svatého by byla naše sluţba 
neúčinná a prázdná. 

 Abychom byli jako církev efektivní 
potřebujeme moc Ducha svatého. 

 Neodvaţujeme se vykročit bez ní. 

 

 DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC 
A PODPORU TAK, JAK I VÁS 
BUDE DUCH SVATÝ 
ZMOCŇOVAT ! 


