
V případě, že Vás tento informační bulletin zaujal a
víte, že takovou podporu potřebujete nebo víte o
někom, kdo takovou podporu potřebuje, můžete se
na nás obrátit.

Vedoucí střediska:
Iveta Kuczerová:                    604 642 991
 
Terénní sociální pracovníci:
Bc. Vít Goryl, DiS.:                  733 142 401
kontakt2.ka@slezskadiakonie.cz
 
Kateřina Pejsarová, DiS.:     739 685 519
kontakt.ka@slezskadiakonie.cz

Neváhejte nás kontaktovat, otevřeno máme od: 
Pondělí – pátek od 7:00 do 15:00 hod
 

Webové stránky:
www.kontaktkarvina.cz
www.slezskadiakonie.cz
 

Facebook: KONTAKT Karviná, terénní program
(Slezská diakonie) 
 

Adresa: 
G. Morcinka 1332
735 06 Karviná – Nové Město
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terénní program



Příběh z terénu 
         KONTAKT Karviná, terénní program je sociální službou nestátní neziskové
organizace Slezská diakonie, jejichž posláním je poskytování kvalitních služeb v
sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. 

       Paní Diana je žena ve středním věku, která před necelými čtyřmi měsíci
kontaktovala službu s tím, že je v krizové bytové situaci. V době kdy paní začala se
službou v terénu realizovat osobní schůzky, jí hrozilo vystěhování. Paní byla prakticky
bez financí a nechtěla se ocitnout s dvěma dětmi doslova na ulici. Terénní služba byla
paní poskytována dle její potřeby a v jejím přirozeném sociálním prostředí tak, aby byly
maximalizovány pokroky v řešení krizové situace s velmi nejistým bydlením. V
relativně bezvýchodné nepříznivé situaci hrála uživatelce „do karet“ její vysoká
motivace situaci ve spolupráci se službou rychle stabilizovat. 

        Žena se s klíčovým pracovníkem dohodla na postupech a aktivně se pustila se do
postupného řešení. Aktivně hledala nové bydlení. Společně s klíčovým pracovníkem šla
řešit na Úřad práce sociální dávky a zároveň aktivně hledala práci. Kombinace těchto
aktivit způsobila, že se paní podařilo získat finance a najít si nový podnájem bytu s
platnou smlouvou. Nová nájemní smlouva a trvalý pobyt umožnili díky zákonnému
právu uživatelky vyřídit si příspěvek na bydlení. Smlouva na rok, kterou paní díky
aktivní spolupráci s naší terénní službou získala, kompletně stabilizovala její bydlení. 

     Velmi pozitivní dopad na sociální situaci uživatelky pracovníci spatřují v tom, že paní
má nyní byt levnější než měla dříve, byt je v lepší lokalitě města a navíc má smlouvu na
celý rok, což bylo dříve nemyslitelné. Díky tomuto radikálnímu obratu v životě paní
Diany se nyní paní může věnovat intenzivnímu hledání práce na pracovní smlouvu,
kterou velmi chce a nemusí řešit existenční problémy s bydlením, jako tomu bylo v
době, než kontaktovala službu.

      Tento příklad z terénu svědčí o skutečnosti, že dobře a citlivě navržena spolupráce
mezi uživatelem a terénním sociálním pracovníkem má šanci na změnu nepříznivých
sociálních situací uživatelů, se kterými spolupracujeme. Důvěra, empaticky
poskytované informace a efektivně volené postupy terénní sociální práce mají svůj 
 smysl.

Solidarita a lidskost v nelehké době trvajícího
nouzového stavu v terénu očima pracovníků služby….

  I přestože se nyní všichni nacházíme ve složitých časech
způsobených pandemií koronaviru je nutné, abychom si jako lidé
udržovali pozitivní myšlení, nadhled a chuť k práci, který pro nás
znamená denně pomáhat potřebným. K tomuto se pracovníci
motivují vícerými způsoby, jako jsou například rozhovory v
pracovním týmu, pravidelným rozhovory s psychologem v rámci
supervize, ale hlavně zpětnou vazbou od uživatelů z terénu. 

   Zážitky z každodenní práce v jejich přirozeném prostředí nejsou
vždy těžké a smutné, jak by se mohlo zdát. Jsou v této době často i
velmi pozitivní, lidské a vřelé. Solidarita je pojem který tato pozitiva
přesně vystihuje. Projev solidarity jsme zažili v průběhu současné
pandemie i mezi uživateli navzájem. Jedna z našich uživatelek má
velké finanční problémy a po úhradě bydlení, služeb a léků jí
prakticky nezbývají finance na jídlo. Pracovníci v terénu několikrát
byli svědky toho, že sousedky, se kterými paní bydlí v domě jí nosili
jídlo, které společně na chodbě u malého stolu pravidelně
konzumovali. Sousedské vztahy byly tak pro paní uživatelku velmi
důležité nejen proto, že jí pomáhali s jídlem, ale i protože paní mohla
se svými kamarádkami sdílet i své problémy. 

Autor článku : Bc. Vít Goryl, Dis. - terénní sociální pracovník


