
ZÁŘÍ 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22730

POMÁHAJÍ DRUHÝM

Diakonie Praha staví nový domov 
pro dospělé autisty
Podle světových studií se až dvě procenta lidí rodí s obtížemi specific-
kými pro poruchu autistického spektra, specializovaná pracoviště pro 
jejich péči ale chybí. Diakonie Praha se proto rozhodla vybudovat  
v Praze nové zařízení pro dospělé autisty. 

Má v plánu otevřít sociální službu domova se zvláštním režimem 
v pražských Stodůlkách v lednu 2023. Otevření bude předcházet do-
stavba stávající budovy v ulici Vlachova, kde jsou poskytovány i další 
sociální služby.

Projekt z části uhradí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, 
zbylé finance však musí Diakonie zajistit pomocí sbírky a příspěvků 
od soukromých dárců. Pomozte nám postavit nový domov pro autisty.

Sbírkové konto pro dárce: 20001-127747339/0800
Dobročinnost ze strany veřejnosti bývá ve vyspělých zemích považo-
vána za normální, i v České republice tato tendence neustále roste. 
Věříme, že aktuální a palčivá problematika autismu a nedostatku  
pobytové péče není lidem lhostejná a řadu z nich přiměje k podpoře  
našeho projektu.
   „Zřízením této služby poskytneme individuální péči pro lidi, kteří 
vzhledem ke svému postižení musejí využívat sociální službu, ale záro-
veň nehledají jen obvyklou ústavní péči,“ říká Jakub Suchel, ředitel 
Diakonie Praha a doplňuje: „V novém domově vytvoříme téměř do-
mácí prostředí s vyšší mírou podpory klientům. K dispozici budou mít 
převážně jednolůžkové pokoje, včetně veškerého zázemí.“
   Centrum bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a poskytne 
stabilní domov klientům, kteří potřebují individuální, intenzivní,  
a hlavně neustálou péči. Patronát nad projektem převzaly modelka 
Kateřina Sokolová a herečka Mahulena Bočanová. 
   Více informací najdete na www.diakonie-praha.cz. Barbora Dukátová

Hledáme parťáky  
pro děti s autismem
Pro rodiny s dětmi s autismem a mentálním hendikepem z našeho  
regionu hledáme hostitele – kamarády s laskavým srdcem. Přidejte se, 
pomůžete pečujícím a získáte nové zkušenosti. 
   Jak homesharing funguje? Hostitel – jednotlivec, pár nebo rodina – 
si bere dítě do péče na předem domluvený čas, připraví dítěti program 
venku nebo u sebe doma. Jdou třeba na procházku, hrají si, jezdí vla-
kem, připravují jídlo, navečer se pak dítě vrací zpátky do rodiny. Ro-
diče tak získají čas na odpočinek, návštěvu lékaře, úřadu... a dítě po-
znává nová místa a lidi, kteří část svého času věnují pouze a jen jemu. 
Zapojit se může každý. Předchozí zkušenost s dětmi s postižením 
není potřeba. Pomůžeme vám svět dětí objevit a na hostitelství vás 
připravíme.
   V Praze a Středočeském kraji homesharing realizuje organizace 
Děti úplňku. Po dvou letech pilotování se homesharing dostává  
do celé ČR. Zajímá vás víc? Přijďte na informační setkání 13. 9.  
v Praze. Více na www.homesharing.cz, homesharing@detiuplnku.cz, 
tel. 777 611 055.  Lenka Frišová

InBáze pomáhá už dvacet let
InBáze, z.s., je nevládní organizace, jejímž cílem je podpora cizinců  
v jejich orientaci a snazší integraci do českého prostředí. Počátky je-
jího vzniku sahají do roku 2001. Ve dvou pražských pobočkách (Le-
gerova 50, Praha 2 a Krumlovská 4, Praha 4) interně i externě zaměst-
nává okolo šedesáti osob. 
   Naše služby se orientují na všechny věkové kategorie. Organizujeme 
pravidelné kluby a výtvarné ateliéry pro děti a mládež ve věku od 5 do 
18 let, jednodenní výlety pro rodiny s dětmi do okolí hlavního města, 
při kterých poznávají českou krajinu a zajímavá místa. V našem Ko-
munitním centru je možné účastnit se nejrůznějších vzdělávacích 
(kurzy češtiny pro děti i pro dospělé) a volnočasových aktivit. V centru 
také již několik let probíhají pravidelná seniorská setkání Babí léto.  

V naléhavých životních situacích našich klientů nabízíme také sociál- 
ně-právní poradenství (nájemní smlouvy, žádosti o dávky, pracovní 
povolení a vízová povinnost...). Naši terénní interkulturní pracovníci 
doprovází své klienty na úřady, do škol nebo do nemocnic, kde se jim 
snaží pomoct při vyřizování neodkladných záležitostí, které jsou spo-
jené s jejich životem v České republice.

Významná je i naše spolupráce se školami. Vzděláváme pedago-
gické pracovníky, kteří se během své výuky setkávají s žáky s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ) a následně jim poskytujeme metodickou 
podporu. V rámci multikulturní výchovy pořádáme ve školách vzdělá-
vací programy Bedýnky příběhů, jejichž cílem je seznámit nejenom děti 
a žáky, ale také pedagogy s rozličnými kulturami. 

Více informací získáte na www.inbaze.cz nebo nás kontaktujte  
na e-mailu info@inbaze.cz.  Jana Follprechtová
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