MARTIN ŠIMÁČEK:
ZAVINĚNÁ NOUZE
„Do českých médií, veřejných debat a myslí lidí se
v posledních letech vryl ´“termín“ zaviněná nouze.
Chce se tím asi říci, že ti, kdo jsou chudí, jsou chudí proto,
že si to sami zavinili, či úmyslně způsobili. A těm by
– podle mnohých – nemělo být pomoženo. Přeloženo:
sociální politiky jsou tu jen pro ty, kteří jsou chudí ne
vlastní vinou. Pro lidi – voliče – se to zdá logické a spravedlivé, ale přirozeně je to nesmysl. Kdo tedy bude zkoumat, který konkrétní krok, které rozhodnutí člověka stálo
za tím, že přišel o bydlení, o práci, o rodinu, o zdraví…
o důstojnost, a navíc – zda to udělal úmyslně s vědomím,
že ho čekají strasti? A stejně tak nesmyslná je otázka,
kdy se na dlouhé cestě do chudoby tomuto člověku
vytratila naděje, že to bude v životě zase lepší, že se to
zase otočí. Tedy: kdy ztratil motivaci, a jak hluboko pro
ni bude třeba znovu sestoupat, půjde-li to ještě? A bude-li
tento člověk ochoten znovu uvěřit v racionalitu, když
je (možná – ne nutně) neodlužitelně zadlužen, bez delší
pracovní praxe, bez střechy nad hlavou? To nejsou otázky
jen pro sociální pracovníky. To jsou otázky pro ty, kteří
vedou společnost, její ideové lídry i politiky, kteří jsou
první, kdo měl pomoci, aby zase byla o něco soudržnější
a nedělila se přespříliš na bohaté a chudé, resp.
vinné a nevinné chudé.“
Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana MS-kraje RSDr. Svatomíra Recmana
a náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.

PAN LUKÁŠ
ve svých 55 letech začal přespávat v noclehárně. Jevil se
jako komunikativní přátelský člověk Často se rozpovídal
o tom, jak tráví čas během dne. Přivydělával si sběrem železa
či papíru. Také rád četl knížky. Styl jeho života mu vyhovoval.
Ráno odešel z noclehárny a večer se vracel zpět se zajímavými
historkami. Během celého roku se ho pracovníci noclehárny
snažili motivovat k nastoupení cesty za svým vlastním
bydlením, ovšem neúspěšně. Vše se změnilo v prosinci roku
2013. Pan Lukáš došel nejprve k názoru, že bydlení v azylovém
domě pro něj bude přes zimu bezpečnější. Říkal, že jakmile
přijde jaro, tak se do noclehárny zase vrátí. V současné době
je pan Lukáš uživatelem služby azylový dům a o návratu
do noclehárny již neuvažuje. Naopak, rád by časem požádal
o startovací byt. Snad se to časem podaří…
Klient Charity Ostrava
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Paní Marie přišla se svými třemi dětmi do azylového domu
v zoufalé situaci. Přišla o domov z důvodu zadlužení.
Dluhy vzhledem k příjmu nebyla schopna splácet, psychické
problémy řešila alkoholem. Během pobytu v klidném
prostředí neměla potřebu utíkat k alkoholu, omezila kouření
a začala řešit problémy s psychologem. Psychicky ji pozvedlo
i duchovní společenství Armády spásy. Našla si příležitostnou
práci, což jí dodalo sebevědomí, postupně splatila část
dluhů. Našla smysl v péči o děti a chystá se do samostatného
bydlení v tréninkovém bytě.
Klientka Armády spásy v Havířově
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15. ŘÍJNA 2014
V 15 HODIN
na
Masarykově náměstí
v Ostravě
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NEO CHESS SUNNY
ROCK AND ROLL BAND
a PAVEL HELAN

Foto: Jaroslav Kocián

Foto: Tereza Némethová

Spolupracují:

KONTAKT
Antonín Plachý, tel.: 737 215 430
e-mail: antonin_plachy@czh.salvationarmy.org
www.armadaspasy.cz
Bc. Martin Pražák, tel.: 596 621 094
e-mail: martin.prazak@charita.cz
www.ostrava.charita.cz
www.dnyprotichudobe.cz

Centrum sociálních služeb
Ostrava
Potravinová banka v Ostravě, o.s.
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15. ŘÍJNA 2014 V 15 HODIN

14. 10. 2014 V 18 HODIN

Hraje:

Charita Ostrava, Charitní dům sv. Benedikta Labre, ul. Lidická 54
V řadě evropských zemí se v tento den již po několik let pořádají setkání osob sociálně vyloučených, pracovníků neziskových organizací a významných státních a místních politiků
s veřejností, aby diskutovali o problému chudoby, sociálního
vyloučení a lidské důstojnosti. Tradičně bývá večer zapálen
oheň, který symbolicky spojuje účastníky v celé Evropě.

PAVEL HELAN
NEO CHESS SUNNY ROCK AND ROLL BAND
Představení organizací, které v kraji pomáhají potřebným
Slovo zástupců MS-kraje a městských samospráv
Kampaň Česko proti chudobě
Divadlo Kruh naděje (Akční spolek s lidmi bez domova)
Aktivity pro děti

HRAJE KAPELA: MANATEES FRIENDS Občerstvení zajištěno.

Společný oheň
Potravinová sbírka
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9. 10. 2014 V 14 HODIN
Aula Ostravské univerzity v Ostravě, ul. Českobratrská 16

TÉMA: CESTA Z CHUDOBY
PŘEDNÁŠÍ:
Bc. Martin Šimáček
ředitel Agentury pro sociální začleňování
Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
docent na Ekonomické fakultě Technické univerzity
v Košicích, zabývá se měřením chudoby a jejími
prostorovými aspekty.
Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
hostující profesorka na Ekonomickém ústavě
Slovenské akademie věd v Bratislavě. Zabývá se
polarizací bohatství, suverénními fondy ve ﬁnanční
architektuře světa, příjmovou stratiﬁkací
a spotřebitelským chováním obyvatelstva.
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POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ VYHLAŠUJE V TÝDNU OD 13.–19. 10. SBÍRKU POTRAVIN
Sběrné místo: Potravinová banka v Ostravě,
Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka, v době 9–16 h
nebo také při Happeningu na Masarykově náměstí 15.10.
Uvítáme potraviny trvanlivé: instantní polévky, čaje,
cukr, těstoviny, rýže, apod.
Potraviny poslouží klientům azylových domů.
www.potravinovabanka.cz/pb-ostrava, tel.č. 734 510 147
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BRUNTÁL
15.–16. 10., 10.00–16.00, Slezská diakonie v Bruntále zve
na čaj a guláš, Náměstí Míru
17. 10., 9.00–14.00, Společný den otevřených dveří služeb
Slezské diakonie v Bruntále, Kavalcova 7
13.–16. 10., Sbírka nábytku a ošacení, Slezská diakonie,
Kavalcova 7

FRÝDEK MÍSTEK
TÝDEN CHUDOBY, Areál SOKOLÍK, Hlavní třída 109 (po
dobu konání akce probíhá sběr trvanlivých potravin),
pořádá Město Frýdek-Místek, Slezská diakonie (SD) a ADRA
30. 9., 9.00–16.00, Den otevřených dveří ve střediscích SD:
BETHEL (Bahno-Příkopy 1309) SÁRA (Bruzovská 328)
1. 10., 19.00, Noc v krabici a doprovodný kulturní program
2. 10., 10.00, Polévka pro osoby bez domova, prodej výrobků; 10.00, Bohoslužba v kostele Sv. Jakuba; 16.30, Divadlo
Kruh naděje – interaktivní divadelní představení osob bez
domova; 17.30, Přednáška pro veřejnost

KARVINÁ
14. 10., 10.00–14.00, Den otevřených dveří, Slezská diakonie,
BETHEL Karviná, Stavbařů 2199/32
13.–17. 10., Výstava fotografií PROMĚNY 2014, Slezská
diakonie vystavuje v prostorách Obchodně podnikatelské
fakulty Slezské univerzity (místo v jednání)
16. 10., 16.30, Beseda „Život v Africe“, Wicliffovi překladatelé
Bible (D. Kaczmarczyk), Modlitebna CASD, Dačického 715
18. 10., 17.00, Beseda o práci EC MISE, 19.00 Koncert, Slezská
církev evangelická a.v., Masarykovo nám. 4/3
19. 10., 9.00, Bohoslužba s hosty EC MISE, 15.00 vystoupení
pěveckých sborů, Slezská církev evang. a.v., Masarykovo
nám. 4/3

TŘINEC
13. 10. 2014 V 8 HODIN
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice, Charvátská 8

17. 10., 10.00–16.00, Den otevřených dveří, Slezská diakonie,
BETHEL Třinec, Frýdecká 191

