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Základní hodnoty a zásady 
Diakonie ČCE - střediska BETLÉM 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM je organizační součástí Diakonie ČCE, kterou v červnu 1989 zřídila 

Českobratrská církev evangelická za účelem poskytování nejrůznější pomoci potřebným lidem. Tato 

křesťanská služba, pro kterou se v Novém zákoně užívá řecké slovo "diakonia", patří neodmyslitelně k životu i 

práci Českobratrské církve evangelické a jejích sborů. 

Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna se významně podílel na vzniku střediska a nadále se střediskem úzce 

spolupracuje. Dobrý vztah mezi sborem a střediskem tvoří jednu z nejdůležitějších hodnot střediska. 

Sociální služby poskytované střediskem a jejich uživatele chceme začleňovat do komunit obcí, ve kterých 

středisko rozvíjí svou činnost. V rámci oboustranné ochoty a snahy chceme vztahy s těmito obcemi,  s jejich 

obyvateli a představiteli, budovat a rozvíjet.  Klademe si za cíl být otevření a transparentní vůči nejširší 

veřejnosti, vytvářet otevřené vztahy s partnery v oblasti státní správy, odborné veřejnosti i celé společnosti, 

zejména pak s donátory naší činnosti.  

Uživatelé sociálních služeb poskytovaných střediskem mohou být lidé jakéhokoliv náboženského vyznání 

nebo bez vyznání.  Při nabídce sociálních služeb ani při jejich poskytování nečiníme žádné rozdíly mezi lidmi a 

nikdo nesmí být z jakéhokoliv důvodu diskriminován či jinak znevýhodněn. Všechna občanská a lidská práva 

uživatelů služeb musí být bez výjimky dodržována a zároveň středisko poskytuje pomoc k jejich naplňování. 

Pracovníci střediska jsou vedeni k respektu individuality a důstojnosti každého z uživatelů služeb. Při 

výkonu své činnosti jsou povinni dodržovat Etický kodex pracovníků střediska, který vychází z rovnosti všech 

lidí a je zaměřen zejména na ochranu a podporu individuálních práv všech uživatelů služeb.  

Uživatelé poskytovaných služeb mohou svým vyjádřením přímo ovlivňovat utváření společného života a 

charakter poskytovaných služeb. Za děti a uživatele s omezenou možností projevovat svou vůli mohou jejich 

práva a přání vyjadřovat jejich rodiče či jiní zástupci. 

Uživatelům pobytových služeb trvalého charakteru chceme naše služby poskytovat tak dlouho, dokud je 

budou potřebovat. Naší snahou je „nevzdat se jich“ při potížích nebo při zhoršení jejich zdravotního stavu. 

S uživateli služeb časově omezených spolupracujeme na zajištění vhodné následné služby.  

Založení střediska  bylo významně inspirováno dílem Jeana Vaniera a jím založenými komunitami ARCHA. 

Tuto původní inspiraci chceme dle možností oživovat a předávat novým pracovníkům střediska. Pracovníci  a 

obyvatele všech Domovů se proto snaží vytvářet společenství rodinného charakteru. V těchto společenstvích 

mají své nezastupitelné místo modlitba, slova  Písma Svatého a vyznání Ježíše Krista jako Pána. 

Pracovníky střediska mohou být lidé věřící i lidé bez vyznání, musí však být ochotni přijímat základní 

hodnoty střediska a respektovat křesťanská východiska diakonické služby. Věříme, že k pomoci bližním nás 

vysílá a zmocňuje Bůh sám - proto zveme nové pracovníky bez rozdílu vyznání, aby ke své službě přijali ve 

společenství sboru ČCE v Kloboukách u Brna pověření a požehnání. 

Za nejvyšší hodnotu naší služby pak považujeme Lásku, jak o ní v 1. listu Korintským píše apoštol Pavel: 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, 

ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, 

ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení,  

ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.  


