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Zaměření Pobočky Diakonie respektuje potřeby člověka pro ducha, duši i tělo. 

Psychoterapeutická poradna pracuje pro lidi, kteří mají poruchy sebepřijetí, mají úzkosti, zápasí s 

chronickou nemocí, trpí následky domácího násilí, zneužití, jsou depresivní, mají psychosomatické 

nemoci, mají tendence k anorexii, bulimii, sebepoškozování, mají poruchy spánku, zápasí v 

mezilidských vztazích, nebo i ve vztahu k Pánu Bohu. Často se stává, že přecházíme z terapie pak do 

pastorační péče. V poradně nabízíme individuální i skupinovou terapii. 

Během roku se kromě velkých prázdnin scházeli každý měsíc v počtu 30 -45 osob senioři našeho 

sboru spolu se svými přáteli a sdíleli se o různých tématech běžného života, setkání bylo vždy 

završeno společným stolováním. Je zajímavé slyšet příběhy za života první republiky, doby války i 

totality. Jak se žilo, co bylo důležité a co ne, co je dnes úplně jinak (hospodaření, vaření, topení, 

dětské hry i hračky). Radujeme se z toho, že si jsme blíž a máme kam zvát své přátele a oni pozvání 

přijímají. 

Jednou za 14 dní se také scházely dvě skupiny: Tvořivý kroužek, který je místem setkávání v 

prostorách Diakonie okolo rozloženého stolu. Každý může dělat něco jiného podle toho, jaká činnost 

je mu blízká. Úžasné je, že to tvořivé společenství lidí různě starých (věk 7 až 66 let) přináší radost, 

vědomí jedinečnosti, přináší nadlehčení břemen života, která neseme. Navzájem se poznáváme a při 

tvořivé činnosti prožíváme doteky našeho Tvůrce, který způsobuje v našich srdcích nové naděje. 

(Úzkostní zde komunikují, jeden druhého učí, přirozeně roste respekt, tolerance, trpělivost a 

vstřícnost.) 

Nově vznikla na jaře skupina Kluci na čaj, což je prostor pro setkávání mužů, kteří by si rádi 

vzájemně povídali o svých duchovních i životních zkušenostech. Skupina je vedena k vzájemné úctě, 

respektu a pomoci. Nedílnou součástí je opět jídlo a dobrý čaj, což obojí po staletí spojuje přítomné 

a vytváří hostitelskou atmosféru přijetí. 

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, financovaná z Fondu evropské 

pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím MPSV ČR (Operační program potravinové a 

materiální pomoci): Péče o tělesné potřeby Diakonie naplňuje také za pomoci programu FEAD, díky 

němuž rozdává hygienické potřeby, domácí potřeby, základní textil a trvanlivé potraviny. Za rok 2017 

bylo podpořeno 1271 osob včetně opakovaně podpořených. Od listopadu 2017 se z těchto potravin 

vaří ve Sboru CB Kounicova polévky pro chudé. (Za dva měsíce bylo rozdáno 800 porcí.) 

 
Pro příjemce FEAD jsme vytvořili skupinu Nový začátek, která byla na hranici pastorační a 

terapeutické práce. 

V lednu jsme poděkovali za spolupráci ve správním výboru Luboši Rousovi a Dalimilu Petrilákovi a 

přivítali jsme nové členy výboru: Kateřinu Dadákovou a Zdeňka Štiglera, kteří se připojili k dalším 

dvěma členkám výboru – vedoucí Pobočky Diakonie Noemi Komrskové a zaměstnankyni Kateřině 

Vávrové. 

Vzdělávání: Mgr. Noemi Komrsková je členkou Rady Muzikoterapeutické asociace ČR, 

spolupracuje v týmu absolventů Integrované psychoterapie a je členkou Psychoterapeutického 

institutu. 

Mgr. Kateřina Vávrová, Ph.D., v květnu 2017 po zkouškách z teorie Integrované psychoterapie 

získala titul koterapeut (500 hodin sebezkušenosti) a začala pracovat v terapeutické poradně. 

Připravuje se k závěrečné obhajobě kazuistiky a získání titulu terapeut. 



Dále absolvovala semináře: seminář k metodě práce s dětmi, které prožívají rozvodové spory 

„Program Dítě v centru“, Bezpečnostní a mediální plánování pro oběti trestných činů, Komunikace v 

krizové situaci. 


