
Bezoek Diakonie in Most. 

Samenwerkingsverband van Českobratrské Církve Evangelické, Diakonie, ČCE v Mostě 
(=Evangelische kerk) en het Centrum voor Sociale Bijstand van Most, SSP v Mostě. 

Datum: 10 april 2013. Aanwezig: Bart van den Dolder, Marisa Grotens, Wilfred van Eisden, Ulie van 

Ittersum.  

We worden verwelkomd door Blaho Čicěl, directeur en door Markéta Strížová, hoofd van het 

adviescentrum. 

                              

Blaho Čicěl vertelt over het eerste project dat is gefinancierd door Jaap de Boer. Dit project heet: 

Dluhy nejsou osud: Schulden zijn niet fataal. Hij spreekt zijn dank uit voor de donatie en vraagt ons 

nogmaals de dank over te brengen. Het overzichtelijk uitgevoerde boekwerkje:‘Schulden zijn niet 

fataal’ is bestemd voor de oudste groep van de basisschoolleerlingen die rond de 13/14/15 jaar oud 
zijn. De leerlingen en hun ouders worden gewezen op het gevaar van schulden maken. In het eerste 

deel wordt aandacht besteed aan 3 hoofdregels waar ze zich aan moeten houden als ze geld gaan lenen, 

zodat ze geen schuld opbouwen. Het tweede deel bevat een spel en jaartabellen met betrekking tot  de 

financiële planning in een gezin en budgetbewaking. 

Markéta  Strížová: Door dit eerste project is e.a. in een stroomversnelling geraakt en is er een 

vervolgproject gekomen dat o.a. is gericht op het vervolgonderwijs na de basisschool. Er wordt in 

dit project uitleg gegeven over inkomens, de basisbestedingen (o.a. voedsel, kleding) en extra’s - de 

niet echt noodzakelijke uitgaven- waardoor je in de problemen kunt komen. Veel gezinnen zijn niet 

gewend om een financiële planning te maken. Wat betreft het effect van folders: sommige gezinnen 

zijn er aan begonnen, maar konden het niet volhouden, anderen hebben zich er aan kunnen houden. Er 

is in ieder geval een bewustwordingsproces in gang gezet. Op basis van dit tweede project is er nu, in 
samenwerking met de gemeente Most als partner, een derde project uitgewerkt, dat op dezelfde 

manier is opgezet als de eerste twee projecten, dat is gericht op de oudere schooljeugd ( o.a. 
Gymnázium, VOŠ) en op volwassenen. Er is een grote poster gemaakt die in alle scholen en 

daarbuiten komt te hangen. Een paar dagen geleden is er aan een bank gevraagd om dit project te 

sponsoren. Over een paar weken zal er uitsluitsel worden gegeven. Dan kan in juni worden gestart met 

de voorbereidingen m.b.t. lessen en schoolboekjes voor de diverse scholen. De lessen zullen o.a. 

worden gegeven door Markéta Strížová. Zij krijgt training via het Ministerie van Sociale Zaken. Er is 

ook net een ander praktisch stappenboekje uitgegeven door de Diakonie dat gaat over omgaan met 

calamiteiten, zoals scheiding, ongelukken en overlijden. Subsidies worden (soms) verstrekt door het 

Ministerie van Sociale Zaken, de Regio Usti nad Labem en de Gemeente Most. Donaties zijn zeer 

welkom. Er wordt met een aantal vrijwilligers gewerkt en er zijn 2 betaalde krachten. 

 Ulie van Ittersum 


