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Vznik pobočky Diakonie Církve bratrské (dále jen DCB) 

Pobočka DCB a její správní výbor se ustanoví na společném setkání členů sboru, které se 

bude konat 11. 11. 2012 v 18.00. Zápis z tohoto setkání se pošle na ústředí DCB.   

 

Středisko křesťanské a sociální pomoci  

 

Hlavní cíl – pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci, sociálně znevýhodněným skupinám 

obyvatel města Kladna a přilehlého okolí. Snaha zabránit jejich pádu do chudoby a jejich 

sociálnímu vyloučení a pomoci jim nalézt uplatnění ve společnosti.  Jedná se v podstatě 

o jedince (celé rodiny), kteří žijí své životy ve ztížených sociálních podmínkám, ve 

znevýhodněném sociálním prostředí, a kteří nejsou schopni začít řešit své tíživé sociální 

situace vlastními silami bez rady a pomoci druhé osoby.  

Činnost budeme realizovat v souladu s posláním a koncepcí DCB.  

Jedná se o péči o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální stránku. V maximální 

míře bude realizována snaha o využití Božího slova tak, aby Duch svatý skrze ně mohl měnit, 

myšlenky, jednání i touhy lidí. 

 

Cílové skupiny obyvatel: 

� Dlouhodobě nezaměstnaní 

� Nízkopříjmové rodiny 

� Rodiny v obtížné životní situaci 

� Mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí 

� Senioři s nízkými příjmy 

� Jedinci ohrožení chudobou a sociálním vyloučením  

� Osoby po výkonu trestu 

� Lidé, kteří uvízli v dluhové pasti  

� Lidé v krizi 

� Osoby bez přístřeší 
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Konkrétně k zadluženosti: osoby, které žijí v situaci sociálního vyloučení často charakterizuje 

nízké právní vědomí, sociální, ekonomická a finanční negramotnost. Nacházejí se tak 

v prostředí s uzavřeným ekonomickým systémem, kde typickými jevy jsou mj. lichva, půjčky 

u nebankovních institucí, „rychlé půjčky“, zastavování movitého majetku jako zdroje peněz, 

a se specifickým tokem informací (omezený přístup k běžným zdrojům informací, 

nekompetentnost v nakládání s nimi, snadný vznik a šíření dezinterpretací a mýtů). To vše 

způsobuje, že velká část sociálně vyloučených osob se ocitá v pasti dluhů a závratnou 

rychlostí rostoucích úroků a poplatků, které jsou s dluhy spojeny. 

 

Služby: 

� protidluhové poradenství 

� praktická pomoc při hledání zaměstnání 

� možnost přístupu k informacím – zprostředkování informací klientům 

� sociální asistence (praktická pomoc při vyřizování dokladů, jednání na úřadech, 
 doprovod) 

� materiální pomoc 

� zprostředkování kontaktu s institucemi 

� doporučení klienta do jiných zařízení 

� snaha o zvyšování sociální a finanční gramotnosti  

� NASLOUCHÁNÍ 

� ………. 

 
Jedná se o rady a činnosti, které pomohou hledat těmto lidem rovnováhu mezi jejich 

schopnostmi a možnostmi zvládat tíživé sociální situace a mezi nároky, které na ně klade 

jejich sociální prostředí (společnost). Poradit: 

⇒ jak by měli začít řešit svou bytovou situaci 

⇒ jak naleznou východisko z pasti zadluženosti 

⇒ jak hledat i úspěšně získat zaměstnání 

⇒ jak ulehčit dětem cestu ke vzdělání a sociálnímu vzestupu 

⇒ jak se vypořádat s parazity, kteří zneužívají jejich obtížné sociální situace 

⇒ jak začít efektivněji komunikovat s úřady a vyřizovat své úřední záležitosti. 

⇒ jak …….. 

To vše pak může významně přispět ke stabilizaci sociální situace člověka, a ten pak může být 

připraven přijímat dále pomoc v duchovní rovině.  
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Možnosti spolupráce střediska s dalšími subjekty. 

Právník, psycholog, praktický lékař, Dobrovolnické centrum Kladno, azylový dům pro muže, 

azylový dům pro matky s dětmi, sociální kurátor pro dospělé, provozovatelé komerčních 

ubytoven, centrum drogové prevence, MP Kladno, sociální odbor MMK, Český červený kříž, 

ostatní církevní sbory ve městě Kladně… 

  

 

Zahájení činnosti – jak se dostat do podvědomí kladenské veřejnosti? 

1. vyhotovení informačních letáků 

2. schůzka s představitelem Magistrátu města Kladna ( s kým nejlépe? ) 

3. roznesení letáků do institucí, se kterými se bude navazovat spolupráce + schůzka 

s kontaktní osobou – zanechání kontaktních údajů 

4. umístění schránky na dopisy na vrátka sboru CB. Zájemce o pomoc může takto 

jednoduchým způsobem o sobě nechat vědět 

 

 

Prostor pro další nápady, podněty, zkušenosti ……………… 

       

 


