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FORTELNOST 2020
Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Opíráme se přitom o čtyři základní hodnoty: milosrdenství,
fortelnost, společenství a naději.
Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat. Pro
letošek byla hodnotou roku zvolena FORTELNOST. A co pro nás znamená pracovat fortelně? Mimo jiné
taky zvládat zátěžové situace, mít odpovědnost za službu a umět zvládat komunikaci.
Snad ani nemohla být pro tento rok zvolena trefnější hodnota, než je právě fortelnost. Jestliže jsme kdy
potřebovali umět zvládat zátěžové situace, pak právě v tomto dvacítkovém roce jsme k tomu měli opravdu mnoho příležitostí. Ať už to byly zavřené služby, výpadky příjmů, zrušené společenské akce nebo kovidem nemocné zaměstnankyně i klienti. Všemu, co doposud tento rok přinesl, jsme dokázali čelit. Stejně tak jsme se fortelně postavili ke zvládnutí komunikace. Tu se nám podařilo především v Chráněném
bydlení Nosislav rozvinout až za hranice dosud myslitelného, když si klientky ochotně braly do rukou
elektroniku a se svými rodinami byly najednou „online“. Zbývá nám pár posledních dní roku, adventní
čas a s ním snad i zklidnění a možnost nabrat další síly. Ať už bude hodnotou pro ten další rok milosrdenství, společenství nebo naděje, za ten uplynulý rok můžeme říct, že ve fortelnosti jsme obstáli.

Vánoční dárky pro naše klienty
Kvůli koronavirové situaci nejsme letos v Brně
odběrným místem Krabice od bot.
Naši klienti chráněného bydlení Ovečka a senioři,
za kterými chodíme v rámci pečovatelské služby, ale
nebyli o překvapení v podobě vánočních dárků
a perníčků ochuzeni.
Partnerský sbor ČCE v Brně Židenicích pro ně
nachystal vánoční balíčky.
Děkujeme!
Pokud byste se rádi připojili s dárkem pro naše klienty,
využijte naše červené tlačítko na stránkách brněnské
Žalm 32,11
Diakonie.
Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví,
vesele prozpěvujte, všichni upřímní!

Pomoc má mnoho tváří.

Letmo z našich fortelných služeb
Naše kolegyně z Pečovatelské služby hlásí, že se naučily řešit provoz ještě operativněji než obvykle, a podařilo se jim chvála Pánu Bohu doplnit tým na plný stav pečovatelek, tak jak si už dlouho přály.
V Centru denních služeb Brno máme otevřeno a přijímáme nové klienty. Budeme rádi, když se o nás zmíníte mezi svými známými, nikdy nevíte, kdo by nás mohl potřebovat.
Chráněné bydlení Letovice se stalo domovem pro novou klientku. Přejeme jí i sobě, aby se u nás cítila jako
doma!
Dvě klientky Chráněného bydlení Ovečka se přestěhovaly do nového bytu a díky výtěžku z benefi ční aukce
obrazů jsme byt pomohli vybavit.
Kdo si hraje, cvičí a baví se, nemá čas se trápit. To je přístup, s jakým čelí izolaci zaměstnankyně a klientky Chráněného bydlení Nosislav. A zatím, zdá se, to funguje dobře.
V našich službách klienti vyrábějí krásné vánoční dekorace, blahopřání a drobné dárky. Sledujte náš profil na facebooku, ať vám nic neuteče! :-) fb: Diakonie ČCE - středisko v Brně.

DARUJI NA VÁNOCE POMOC!
Pomozte nám překonat náročné období a přispějte na činnost poradny SVÍTÁNÍ a KONTAKTNÍHO MÍSTA ČALS,
služeb, které nabízíme klientům, rodinám a blízkým pečujícím zdarma.
Darujte nám hodnotu hodiny, dvou, půldne nebo dne naší práce. Pomozte nám pomáhat LIDEM S DEMENCÍ – aby
si uchovali své já co nejdéle, PEČUJÍCÍM – aby nezapomínali na sebe a měli se o koho opřít, SENIORŮM A TĚŽCE
NEMOCNÝM - aby mohli zůstávat ve svých domovech se svými blízkými až do konce.
Stačí na webových stránkách střediska brno.diakonie.cz kliknout na červené tlačítko nebo rovnou poslat dar na
náš účet: 1344426309/0800 a do zprávy pro příjemce napsat: Daruji na Vánoce pomoc!
Děkujeme!
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