transdisciplinární konference

Komunitní krizové a pastorační práce - diakoniky

SPRAVEDLNOST JAKO SEN O POKOJI MEZI LIDMI
bez přístřeší, bez domova, v umírání
v pátek 12. listopadu 2021, 10 - 15
Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, Černá 9
Konference navazuje na tematickou řadu Spravedlnost otevřených bytových seminářů roku 2021.

Hlavní otázky konference

Jak se k sobě mají Boží a lidská spravedlnost?
jako příspěvek k základní otázce Jak tu všichni spolu budeme žít?

Tematické bloky konference
Bez střechy nad hlavou: co ukázala pandemie; co se chystá v oblasti zabydlování a terénních služeb;
jak vypadá jedno z pomezí spravedlnosti - situace návratu
V umírání: možnosti volby a spravedlnost na pomezí sociálním a zdravotním
Jak se k sobě mají Boží a lidská spravedlnost?

Východiska konference
Doufáme, že účast (participace) ve svých mnoha podobách může povzbudit dojem spravedlnosti.
Různými způsoby čelíme vědomí, že naše životní jistoty jsou z podstaty nenárokové. Konference má
být tudíž setkáním rozmanitých lidí s různou účastí na věci.
Lidstvu se pravděpodobně žije nejlépe z toho, jak se mu kdy žilo. Teď jde o to, jak se žije jednotlivým
lidem.
Sociální smír podle nás znamená, že nerovnost nesmí ubližovat. Smír v komunitním a
pastoračním smyslu znamená odpustit, „přisednout si (k cizinci)“. Smír z hlediska práva
znamená narovnání vztahů zasažených špatným činem. Lidé neexistují izolovaně. Hřích v křesťanském
pojetí anebo trestný čin v pojetí světské spravedlnosti neexistují izolovaně. Hříchem ani trestným
činem svědomí ani spolužití nekončí.

Hlavní cíle konference na konferenci i mimo ni
slyšet se s účastí navzájem při rozdílných postojích a zkušenostech
hledat odpovědi na hlavní otázky konference z různých mezilidských, mezioborových atd. pohledů
občansky a kriticky myslet a jednat a pěstovat vzájemnost a spolužití i za krizí

Účast na konferenci je bezplatná. Přihlašujte se na:
https://forms.gle/Qg9yGkwUZhy1hh2P9
Kontakty:
Bohumila Baštecká, obsah konference: bastecka@etf.cuni.cz
Anna Juráčková, forma konference: jurackova.anna@gmail.com

Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85, verš 11
Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Dopis apoštola Pavla lidem do efezského sboru, kap. 4, verš 28
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Evangelium podle Jana, kap. 14, verš 2

Program konference
10-10.15 Zahájení: konferenci pozdraví pan děkan Jiří Mrázek
do souvislostí konference uvede Bohumila Baštecká, uvítacím obřadem provede duchovní
Bendy Růžička
10.15-12.15 Lidé v situaci „bez přístřeší“ v bytech a hotelech; vydrží to? (kulatý stůl; Svět
naruby - 1935) Situace člověka bez přístřeší obvykle vzbuzuje soucit. Obyvatelé domů pobořených

tornádem zažili mocné projevy solidarity. Lidé v chronické situaci bez přístřeší bývají spíše přehlíženi.
Doufáme ve změnu, jejíž možnosti zvýraznila pandemie. Změnu mapujeme i v jednom z pomezí
spravedlnosti - v situaci návratu z výkonu trestu odnětí svobody.
Co ukázala pandemie pro situaci „bez přístřeší“:
Hana Čápová, novinářka: Moje reportáž o chystané izolaci pro lidi v situaci bez přístřeší: Koronavirus:

Lágr za betonárnou

Barbora Deutschová, sociální pracovnice Maltézské pomoci: Potřeba terénních služeb do bytu stoupá
Obec a terénní služby (při návratu):
Jiří Martínek, pracovník České pošty, nyní na Úřadu práce: Mým domovem byly sklepy v panelácích
Adam Zábranský, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti: Zabydlování prakticky
Michael Martinek, vězeňský kaplan: Jak pomáhají církve k zařazení propuštěných vězňů do

společnosti?

Kateřina Šlesingerová, náměstkyně pro probaci a mediaci Probační a mediační služby: Situace návratu

a probační dům… když je bydlení povinností

Eva Hlaváčková, odborná asistentka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice: Komunitní

psychiatrická sestra pro reformu psychiatrie

12.15-12.45 občerstvení zajištěno na místě, seznámení mezilidské i meziinstituční (propagační
materiály)
12.45-14.15 Jak chceme umírat (panelová diskuse; Vytoužený cíl - 1982)

„Smrt je na tomto světě jediná spravedlnost, platí úplně pro všechny.“ Tato věta bývá někdy
doplňována povzdechem: „Ze smrti nemám strach, bojím se umírání.“
Podoby umírání (za pandemie):
Michal Černík, psycholog Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Ludvík Kurák, hasič:

Pandemie představila (nám) hasičům jiné umírání, než na jaké jsou/jsme zvyklí
Nemocniční kaplani: Služba za pandemie a umírání

Umírat doma a v instituci důstojně znamená spolupracovat na pomezí:
Lenka Skálová, vedoucí služby Podpora samostatného bydlení: I díky nám mohla paní zemřít doma,

jak si přála

Richard Smejkal, velitel Ústředního krizového týmu ČČK: Proč jsme za pandemie školili dobrovolníky
Martina Tesařová, vedoucí odlehčovacích služeb Cesty domů: Co čekáme od umírání doma a co z toho

lze přenést i do instituce

14.15-14.50 Boží a lidská spravedlnosti (přednášky s diskusí; Cizí zeď - 2018)
Pavla Novotná, absolventka Diakoniky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy:

Spravedlnost a vzájemná pomoc

Karel Šimr, odborný asistent na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: Mezi

spravedlností a milosrdenstvím
14.50-15 Závěr

