
Činnost středisek Husistké diakonie během pandemie koronaviru

V tuto chvíli je součástí Husitská diakonie deset středisek včetně penzionu a denního 
stacionáře pro seniory, domova pro seniory, domácího hospicu či chráněných keramických a 
textilních dílen. Pomáháme pěstounským rodinám, věnujeme se poradenství, začleňování 
zdravotně a sociálně znevýhodněných do společnosti, provozujeme nízkoprahová centra i 
volnočasová aktivity pro všechny věkové kategorie. V uplynulých dnech život našich 
středisek poznamenal koronavirus. Většina našich středisek se zapojila do šití a distribuce 
roušek – v rámci Husitské diakonie jich byly vyrobeny tisíce. Střediska také pomáhala 
seniorům s nákupy apod. 

Hradecké diakonické středisko Ambra ušilo několik tisíc roušek, které putovaly do dětských 
domovů v Hradci Králové, do Fakultní nemocnice Hradec Králové, do domovů pro seniory, 
hasičům, do stravovacích zařízení a do rodin v okolí Hradce. Šitím roušek se ale nepokrylo 
pouze Hradecko, roušky se posílaly také např. do psychiatrické léčebny v pražských 
Bohnicích, dětského domova v Berouně nebo do severní Itálie. 

Několik set roušek ušily také naše dvě chráněné dílny – Domeček v Trhových Svinech a 
borovanský Nazaret, a to především pro potřeby obce (Trhové Sviny a Borovany) a okolí. 

Šilo se také v pražském středisku Divizna mimo jiné pro Všeobecnou fakultní nemocnici 
v Praze na Karlově náměstí, domov s pečovatelskou službou Na Křovinově náměstí 
v Horních Počernicích, pěstouny a rodiče dětí – klientů centra Divizna. Obrázky dětí 
z Divizny a azylového domu v Horních Počernicích byly zavezeny jako dárek po seniory v 
Bethesda (léčebna Chvaly). 

Do pomoci se zapojil také Kabinet Trojzemí v Hrádku nad Nisou – roušky se šily a 
distribuovaly v Hrádku, Novém Boru a dále v Německu (Žitava) a v Polsku (Bogatynia). 
Dobrovolníci ze střediska rozváželi obědy a nákupy seniorům. 

Písecký domácí hospic Athelas vytvořil sběrné místo pro roušky – rouškobox – kam lidé 
nosili po domácku ušité ústenky. Podařilo se jim shromáždit více než 5000 ústenek, které byly
určeny hlavně pro sociální a zdravotní služby na Písecku. Athelas je rozvážel po domovech 
pro seniory, odebíraly si je sestřičky z Nemocnice Písek apod. V součinnosti s místními hasiči
se podařilo distribuovat roušky také do vzdálenějších míst do sociálních a zdravotních 
zařízení, ale také k veřejnosti.

V březnu byly vytvořeny a v dubnu spuštěny nové webové stránky Husitské diakonie, kde byl
mimo jiné odkaz na on-line bohoslužby a duchovní útěchu v době koronaviru - viz
www.husitskadiakonie.cz. Nově byly také plněny stránky na Facebooku.

Více informací o činnosti Husitské diakonie poskytne ředitelka Kateřina Klasnová, 
katerina.klasnova@ccsh.cz, tel.: 724 815 124
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