Chudoba a sociální vyloučení
„Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,
pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!" (Ž 82, 3-4) Bible to
vidí jednoznačně a my křesťané to víme. Při posledním posouzení bude náš život hodnocen
podle toho, co jsme pro to udělali: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili“, říká Kristus (Mt 25, 40). Křesťanům, křesťankám i církvi jako
instituci náleží v boji s chudobou zvláštní povinnost. Lhostejnost k nedobrovolné chudobě ve
společnosti představuje selhání před Božími nároky a před jeho zákonem.
V posledních letech se v naší společnosti setkáváme čím dál masivněji se sociálním
vyloučením. V současné době žije v České republice osmdesát tisíc lidí ve vyloučených
lokalitách. Další tisíce žijí sice v běžných podmínkách, nicméně jsou na okraji společnosti
v důsledku odlišného způsobu života, materiální nouze, nemoci apod. V širším slova smyslu
jsou „vyloučením“ ohroženi i mnozí jiní, zejména senioři a lidé s postižením. Často je to
v důsledku vysokých výdajů za léky, rehabilitační pomůcky nebo za sociální služby. Do této
situace se dostávají i klienti pobytových služeb, jejichž rodina je nemůže podporovat. Nejen
kvůli špatným vztahům, ale i proto, že v rodině mohou být další problémy – nezaměstnanost,
další člověk s postižením, nemocí. Právě tyto problémy často vedou i k sociálnímu vyloučení
v té nejzákladnější rovině – člověk je vyloučen ze své rodiny a ze svého přirozeného prostředí
(přátelé, obec, sbor) a nestýká se s nimi.
Další ohroženou skupinou jsou lidé v tíživé situaci. Jsou to například propuštění vězni,
opuštěné matky, imigranti, oběti domácího násilí a jiných trestných činů, nezaměstnaní...
Ohroženi jsou také ti, kteří mají problémy s hospodařením, nemají potřebné znalosti k jednání
s úřady, zaměstnavateli nebo školami. Jejich situace mnohdy není způsobena jejich leností,
jak si někdy představuje veřejnost („nechtějí pracovat, vyhovuje jim být na dávkách, spoléhají
na ostatní a sami se nesnaží“), ale chybějícími znalostmi a dovednostmi. Často se jedná o lidi
s nedostatečným vzděláním nebo ze špatných rodinných poměrů, kteří potřebují ony znalosti a
dovednosti zprostředkovat přijatelnou formou vzhledem ke svým možnostem.
Mnohdy dochází ke kumulaci různých sociálních problémů, zejména v oblasti vzdělání,
zaměstnání, bydlení. Zpravidla není možné rozpoznat, co je příčinou a co následkem
problému. Nejvíce bývají ohroženy děti, které se mezi vrstevníky porovnávají v oblečení, ve
vybavení domácnosti, v mimoškolních aktivitách a zažívají neúspěchy i v jiných oblastech
(jsou „špatní“ žáci, nemají na oběd, nemohou jet na výlet atd.).
Co proti tomu mohou dělat sbory a jednotliví křesťané?
1. Informovat se: Seznámit se s problematikou chudoby a sociálního vyloučení – nejprve
sami, pak tyto vědomosti šířit. Osvěta je důležitá pro to, aby veřejnost pochopila příčiny
různých jevů ve společnosti, a tak se bořily předsudky, bariéry, stigmatizace apod.
2. Seznámit se s tím, jak v této oblasti působí Diakonie ČCE. Celkem má Diakonie ČCE
cca 130 sociálních služeb, z nichž je zhruba třetina zaměřena na preventivní práci, tedy na
práci s lidmi v tíživé situaci, kam patří i chudoba a riziko sociálního vyloučení. V Diakonii je
hodně odborníků, kteří mohou poskytnout poradenství, mohou být zváni do sborů i na akce
určené pro veřejnost. Hodně lidí se obrací na faráře či sbory s žádostí o pomoc v situacích, se
kterými si nevědí rady. Pracovníci v sociálních službách Diakonie mohou poradit nejen
farářům, členům sborů, ale i široké veřejnosti, kde je možno najít nejvhodnější pomoc.
Diakonie ČCE umí nejen poradit, ale i konkrétně službu poskytovat a to i anonymně.

3. Vědět, jaké služby poskytují v našem regionu jiné organizace kromě Diakonie ČCE
Pomoc potřebným je činnost ekumenická a není v ní místo pro konkurenční vztahy. Je
důležité pomáhat dobře a účinně, nezáleží na tom, pod jakým praporem to činíme.
4. Jak mohou jednotlivci i sbory pomoci Diakonii ČCE i jiným institucím sociálních
služeb:
a) Dobrovolnictvím
Každá služba se o dobrovolníky stará – zaučuje je, doprovází, řeší jejich problémy.
Dobrovolníci mohou najít uplatnění
- při doučování dětí;
- jako pomocníci při nácviku některých dovedností, při zájmových a volnočasových
aktivitách, při přednáškách na různá témata, doprovodech na různé instituce…;
- jako společníci – ti jsou důležití pro klienty, kterým chybí přítel, někdo na popovídání…
b) Materiální pomocí
Materiální pomoc je okamžitým řešením v nouzi, přesto je velmi potřebná. Vždy je nutné
zjišťovat, co klienti opravdu potřebují a co je pro ně vhodné (vzhledem k sezoně, věku
klientů apod.). Vhodné je mít domluvené konkrétní partnery při distribuci pomoci.
- sbírky šatstva;
- sbírky předmětů a věcí pro domácnost – např. při odchodu klientů z azylových bydlení
do vlastní domácnosti;
- potravinové sbírky při řešení akutních problémů;
- finanční pomoc.
c) Duchovní pomocí a podporu pro klienty a pracovníky
5. Co mohou dělat sbory v problematice chudoby a sociálního vyloučení:
- přednášky pro veřejnost o dané problematice;
- osvětu pro lidi ohrožené – formou organizování přednášek, distribucí informačních
materiálů, zprostředkování zázemí pro různé osvětové činnosti apod.;
- volnočasové aktivity pro děti (např. zpívání či malování), zejména pro ty děti, které
nemohou navštěvovat aktivity placené;
- komunitní aktivity – mateřská centra, kavárničky pro seniory, setkávání rodičů s dětmi,
tábory pro děti (i pro ty, které si běžné tábory nemohou finančně dovolit)…
V případě, že by sbor chtěl poskytovat profesionální sociální službu (např. pečovatelskou
službu, nízkoprahové centrum pro děti a mládež) nebo jinou službu, která je charakterizována
v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jako sociální služba, je nutné takovou službu
zaregistrovat a poskytovat ji pouze v souladu s podmínkami registrace. Subjekt, který
poskytuje sociální služby bez registrace, může totiž být citelně pokutován. Je proto nezbytné
předem se poradit s odborníky, nejlépe z Diakonie ČCE.
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