Kas ir Diakonija?

Draudzes ēkas

Diakonija ir vārds, kas nāk no grieķu valodas
un nozīmē kalpošana. Diakonija ir baznīcas
rūpes par cilvēku tā veselumā: par miesu,
dvēseli un garu.

Krusta draudzei ir sava baznīca Liepājas
pilsētas centrā, Kr. Valdemāra ielā 7. Tūlīt aiz
baznīcas
atrodas draudzes
māja, Fr.
Brīvzemnieka ielā 54. Šeit notiek dažādas
draudzes aktivitātes un Diakonijas centra
darbība. 2005. g. ar Nīderlandes sadarbības
fondu Oldenburgas Diakonijas un Liepājas
pilsētas domes atbalstu ēkai varēja uzlikt jaunu
jumtu un izremontēt pirmo stāvu. 2010.g.
augustā Diakonijas centrā tika uzstādīts
pacēlājs. 2013.g. varējām iekārtot divas
viesistabas un remontēt pārējās otrā stāva
telpas.

Liepājas Diakonijas centrs ir cieši saistīts ar
Liepājas Krusta evaņģēliski luterisko draudzi.
Liepājas Krusta ev. lut. draudze ir diakoniska
draudze – visās darbības nozarēs tā vēlas
īstenot kalpošanas darbu. Liepājas Diakonijas
centra biedrību nodibināja, lai varētu vieglāk
īstenot sekojošos mērķus:

sociāli
mazaizsargāto
grupu
locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, Liepājas pilsētā un rajonā sniegt
materiālu, medicīnisku un garīgu palīdzību;

stiprināt iedzīvotāju kopību un
pašpalīdzību;

atbalstīt un veicināt diakonisko darbu
kristīgās draudzēs Liepājas pilsētā un rajonā,
lai koordinētu apmācības, kopīgus projektus
un lietderīgi izmantotu savus resursus.
Liepājas Krusta draudzē pašlaik ir apm. 90
draudzes locekļi. Dažādās darba jomās
iesaistās
apmēram 20 brīvprātīgie.
Brīvprātīgie darbinieki pārsvarā ir pensionāri.
Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var
atrast savu vietu, vai dibināt kaut ko jaunu.
Sniedzam atbalstu ar telpām, metodisku
palīdzību, reklāmu, u.c.
Kopīgi saskarsmes punkti ir svētbrīdis
otrdienās
no
rīta
un
svētdienās
dievkalpojums.

Pasākumi Diakonijas centrā

Drēbju kamera un cita humānā palīdzība
Jau daudzus gadus Diakonijas centrā darbojas
drēbju kamera. Otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst. 11.00 - 14.00 trūcīgie un
maznodrošinātie Liepājas pilsētas un rajona
iedzīvotāji šeit pret ziedojumiem var saņemt
apģērbu u.c. vajadzīgas lietas.
slimnieku

“Domino” tirdziņš
”Domino tirdziņā” var iegādāties dažādus
rokdarbus, ko ir gatavojuši cilvēki ar īpašām
vajadzībām.
Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
- Katru darbu dienu no plkst. 10.00-14.00 ir
iespēja saņemt konsultācijas par dažādām
jautājumiem pie soc. reh. Zigrīdas Ābeles.
Regulāri
notiek
dažādas
nodarbības
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piem.
kokapstrāde, keramika, aušana, sveču liešana.

Vispārīgie darba laiki:
pirmd., otrd., trešd., piektd.:
no plkst. 10.00 – 14.00;
ceturtd. no plkst. 14.00 – 18.00.

Nomas punkts
palīglīdzekļiem

Veselības istaba
Reiz mēnesī Diakonijā pieņem ģimenes ārste
Dr.
Uldriķe,
sniedzot
bezmaksas
konsultācijas
trūcīgiem
iedzīvotājiem.
Ceturtdienās no plkst. 16.30 – 18.00 dežurē
medmāsa.

un

invalīdu

Otrdienās no plkst. 11.00 – 14.00 pastāv iespēja
iznomāt dažādus palīdzības līdzekļus, piem.
kruķus, invalīdu ratus u.c.

SEMPRE projekts
Liepājas Diakonijas centrs ir iesaistījies
starptautiskā SEMPRE projektā, ko atbalsta
Eiropas Savienības Interreg programma.
SEMPRE ir saīsinājums no angļu valodas un
nozīmē “Sociālā specināšana reģionos”. Tā
ietvaros notiek regulāras vietējā sadarbības
tīkla sapulces ar mērķi uzlabot dzīvi
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sadarbībā
ar Liepājas, Rucavas, Grobiņas un Priekules
sociāliem dienestiem tiek izveidotas vietējās
atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.

Atbalsta grupas
Liepājas reģionā ir izveidotas atbalsta grupas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rucavā,
Grobiņā, Durbē, Bārtā un Dubeņos. Liepājas
Diakonijas centrā tiekas atbalsta grupa
jauniem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Dažādas aktivitātes
Ik pa divām nedēļām pulcējās senioru Klubs
Atvasara ar dalībniekiem no dažādu
konfesiju draudzēm.
Draudzei ir savs ansamblis “Ad aspera”.
Trešdienas vakaros, plkst. 18.00 sanāk kopā
Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi.

Dievkalpojumi
Katru svētdienu, plkst. 15.00, ir
dievkalpojums Liepājas Krusta ev. lut.
baznīcā.

Adreses:
Liepājas Krusta ev. lut. baznīca
K. Valdemāra ielā 7
Liepāja, LV 3401
Rekvizīti:
Liepājas Krusta ev. lut. draudze
Reģ. nr. 90000116393
Swedbanka
IBAN: LV09HABA000140J051655
Kods: HABA LV 22
Liepājas Diakonijas centrs
Fr. Brīvzemnieka ielā 54
Liepāja, LV 3401
Rekvizīti:
Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. nr. 40008103059
Swedbanka
IBAN: LV08HABA0551015674491
Kods: HABA LV 22

- Dievkalpojums “Iļģu” pansionātā:
katru 3. ceturtdienu mēnesī, plkst. 15.00.
- Dievkalpojums Sociālā mājā Ganību ielā:
katru 3. ceturtdienu mēnesī, plkst.18.00.

Tel./ fakss 634-26707
mājas lapa: www.kalpot.lv
E-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com

Otrdienas rītos plkst. 9.00 notiek svētbrīdis
Diakonijas darbiniekiem un apmeklētājiem.

Draudzes mācītājs:
Māc. Mārtiņš Urdze
E-pasts: martin.urdze@gmail.com
t. 28254886.

Svētdienas skola darbojas no oktobra līdz
maijam. Nodarbības notiek svētdienās divas
reizes mēnesī, sākot no plkst. 12.00.
Jauniešu grupa tiekas sestdienās, divas
reizes mēnesī.

Draudzes priekšniece:
Karīna Krieviņa
t. 26805090

Biedrība

Liepājas
Diakonijas
centrs

