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Ve Svitavách dne 24. listopadu 2020

Sborům brněnského seniorátu ČCE

K adventní seniorátní sbírce na podporu vznikajícího střediska 
Diakonie ve Vendolí 

Milé sestry, milí bratři,

již je to více než dva roky, co jsme se spolu s dalšími členy našeho sboru podívali v rámci
seniorátní neděle do tehdy celkem nově otevřeného chráněného bydlení v Nosislavi a domů jsme
odjížděli plni úžasu, co členové nosislavského sboru spolu s Diakonií vybudovali. Ještě více jsme si
ale uvědomili, že i my můžeme udělat víc, než jen upozorňovat, že služby nabízené seniorům na
Svitavsku nejsou zdaleka dostatečné a prostředí,  jež nabízí zdejší oddělení LDN, nemohou ani
schopní  pečovatelé změnit  v důstojné místo pobytu.  Postupně v nás uzrál  nápad a odhodlání
postavit  na  Svitavsku malý domov,  kde by senioři  společně a „rodinně“ trávili  čas  odpočinku.
Navázali  jsme  kontakt  s  Diakonií  ČCE  a  od  té  doby  za  sebou máme  mnoho  jednání  a  hodin
strávených nad propočty a stavebními projekty. Myšlenka stavby nás neopustila.

Na podzim zakoupila Diakonie pozemek v obci Vendolí, která se nachází asi 3 km od Svitav
a podali jsme žádost o vydání stavebního povolení. Domov pro seniory je projektován pro dvě
„domácnosti“ po deseti a jedenácti osobách žijících v jednolůžkových pokojích se samostatným
sociálním  zařízením.  Počítáme  také  s  jedním  manželským  pokojem.  Vážíme  si  podpory
Pardubického kraje,  který nás zaregistroval  do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb.  V
současné době čekáme na vyhlášení dotační  výzvy ze strany státu.  Bez finanční  pomoci  státu
nebudeme schopni stavbu realizovat. I ta však pokryje pouze část nákladů na stavbu určených.
Předpokládaný odhad celkových nákladů je zhruba 60 milionů Kč bez DPH.

Budeme rádi, když se připojíte i Vy k výzvě seniorátního výboru věnovat výtěžek letošní
seniorátní adventní sbírky na podporu vznikajícího střediska Diakonie. Váš příspěvek je pro nás
vyjádřením, že jste v našem úsilí s námi, a to je pro nás důležité.         

Je zřejmé, že letošní advent bude zcela jiný, než jsme zvyklí. Nejspíš si neužijeme návštěv
adventních koncertů, trhů a vánočních divadelních vystoupení, přesto však můžeme zažívat pocity
propojenosti.  Váš dar, pomoc, kterou nám tím projevujete, poslouží dál. Poslouží těm, kteří již
nemají sílu žít bez pomoci druhých. Děkujeme za Vaši štědrost. 

Více informací  se dovíte na stránkách  http://svitavy.diakonie.cz nebo z naší informační
brožurky. Výtěžek této sbírky posílejte na účet seniorátu: 134 961 4309 / 0800, jako variabilní
číslo:  913 + číslo sboru.

Adventní čas naplněný pocitem vděčnosti a propojenosti Vám za svitavský sbor přeje

 Květa Kellerová
koordinátorka projektu
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