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Milí přátelé brněnského střediska Diakonie, milé čtenářky a milí čtenáři,
ve službách brněnského střediska za sebou máme náročné
období. Doba koronavirová s sebou přinesla hodně nečekaných situací, omezení a uzavření některých služeb. Mnoho
plánovaných aktivit pro klienty, ale i pro veřejnost nebylo
možné uskutečnit. Současně jsme se naučili pracovat
s novými technologiemi, našli si čas na zútulnění našich prostor, hledali jsme s klienty nové činnosti. Opatření se naštěstí pomalu uvolňují a my bychom se s Vámi rádi podělili o to,
jak jsme tuto dobu přestáli a co nového se u nás událo.
V polovině června jsme oslavili Den pro Diakonii
a symbolicky tak ukončili rouškové období, přivítali nové pracovníky a pověřili je do služby v našem středisku. Oficiálně
jsem se tedy i já zařadila do týmu brněnské Diakonie.
V listopadu loňského roku totiž vznikla nová pozice manažera sociálních služeb. Co tato funkce obnáší? Jsem nadřízeným pracovníkem vedoucích jednotlivých služeb ve středisku a pomáhám jim při řešení nejrůznějších situací
v každodenním provozu. Účastním se procesu komunitního
plánování, pomáhám s přípravou na kontroly kvality ve služ-

bách, koordinuji případné změny v poskytování
služeb. A protože administrativy spojené
s poskytováním sociálních služeb neustále přibývá, velká její část je teď právě na mně. Zatím se
zdá, že se vytvoření nové pozice osvědčilo a já
jsem moc ráda, že mohu být součástí brněnské
Diakonie.

Přeji Vám příjemné počtení a krásné letní dny.
Martina Smrčková, manažerka sociálních služeb

Brněnská Diakonie
vám přeje
Žalm 32,11

pohodové léto!

Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví,
vesele prozpěvujte, všichni upřímní!

„Zastavení času“ v Centru denních služeb Brno
Centrum denních služeb Brno
Hrnčířská 27, 602 00 Brno, tel: 541 248 401
e-mail: cdsb@diakoniebrno.cz
Ohlédnutí do letošního jara bude pro každého z nás časem, kdy všechno bylo ze dne na den jinak. Také naše
Centrum denních služeb Brno bylo od 16. března jako mnoho dalších sociálních služeb z nařízení vlády uzavřeno
a klienti museli zůstat doma. Snažili jsme se zprostředkovat klientům a jejich rodinám pomoc prostřednictvím naší
Pečovatelské služby, což se v některých případech také podařilo. A naše pracovnice z centra denních služeb se
po dobu uzavření centra staly součástí týmu Pečovatelské služby.
Náhle vzniklý volný čas jsme se také snažili využít k úpravám a zlepšení - vymalováno a uklizeno máme pořádně
z gruntu! S rodinami klientů jsme byli v pravidelném kontaktu a tak už teď víme, že mnozí z nich se k nám nevrátí,
protože byli přijati do domovů se zvláštním režimem. A proto nyní můžeme v Centru denních služeb nabídnout
zájemcům volná místa.
S uzavřením služby na tři dlouhé měsíce jde ruku v ruce citelná ztráta příjmů, s kterou se budeme muset
v letošním roce vyrovnat. Ale my věříme, že se nám podaří opět službu zájemci naplnit a také doufáme ve finanční
podporu. V pondělí 22. června jsme tedy znovu obnovili chod centra. Pracovnice jsou připravené poskytovat prvotřídní péči tak, abychom mohli nabídnout bezpečné prostředí, individuální přístup a příjemnou atmosféru. Všichni
se u nás chceme cítit dobře a doufáme, že to tak vnímají i klienti. Snad také co nevidět započneme se zpožděnou
rekonstrukcí terasy a zahrady, na kterou ještě potřebujeme získat další prostředky. Pomůžete nám? Pošlete Milodárek do zahrady! Stačí najít červené tlačítko na našich stránkách brno.diakonie.cz.
Přejeme hezké léto bez roušek! Petra Stávková, vedoucí CDSB

O radosti
Chráněné bydlení Nosislav
Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
tel: 730 572 934, email: chbn@diakoniebrno.cz
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než
na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“
Tomáš Garrigue Masaryk.
V chráněném bydlení máme za sebou dobu koronavirovou.
Toto období nám přineslo spoustu strachu, obav, úzkosti
a odloučení. Můžeme ale říct, že nám přineslo i radost. Radost z toho, že víme, že společně to zvládneme, radost z toho, že dokážeme v rámci našeho společenství jeden druhého
podpořit a být oporou, radost z toho, že táhneme za jeden
provaz a můžeme se na sebe spolehnout. Při našich pravidelných setkáních si s našimi klientkami o radosti hodně povídáme. Snažíme se o to, aby ve svých životech dokázali radost najít a vnímali to, že každý den nám nějakou radost přináší a nemusí to být nic velkého.
V minulých dnech jsme se o to snažili o to víc, nejen jim
do života v chráněném bydlení radost vnášet pestrou nabídkou aktivit, ale připomínali jsme jim, že i ony sami se musí
snažit si radost uvědomovat. Klientky dostaly úkol, sepsat,
co je jejich radostí. Měly na to týden a mile nás všechny překvapilo, co vše vnímají jako radostné a jak zodpovědně
k úkolu přistupovaly. Na prvním místě u všech byla radost
ze zdraví rodiny, jejich blízkých. Radostí je pro většinu z nich
návštěva rodiny, přátel a kamarádů, radují se z toho, že jsou
zde ve společnosti, že si společně mohou zahrát hry, společně se zasmát a zazpívat, mají radost, že zde mají pracovnice,
které jim vycházejí vstříc.

Radují se z počasí, je tedy velmi důležité, aby
nesvítilo moc sluníčko nebo nefoukal vítr ☺.
Radují se z procházek po okolí a z toho, že
mohou jít ven. Radostí pro ně jsou vzpomínky i to, že si své vzpomínky vybavují. Radost
mají, když se proudí do nového dne a nic je
nebolí. Radost našim klientkám přináší i to,
že jim hraje televize a že jim chutná, že kvetou a voní kytky na zahradě a rostou rajčata.
Krásnou radost napsala jedna z klientek
„Radost je život jako takový“.
Jsem moc ráda, že v chráněném bydlení máme spoustu radosti a že o ní víme.
Hana Prchalová, vedoucí CHBN

Prosíme, pomozte nám
s rekonstrukcí terasy v budově brněnské Diakonie.
Pošlete nám MILODÁREK NA ZAHRADU!

V Brně na Hrnčířské máme malou zahradu. Naši klienti z Chráněného bydlení
Ovečka zda rádi tráví svůj čas. Je tu klid, když se posadíte na lavičku s hrnkem
kafe, slyšíte hlavně štěbetání ptáků.
Máme tu ale i naše klienty z Centra denních služeb. Jsou to lidé s demencí, mají
potíže s pohybem. I jim chceme dopřát ten relax, pohodu a kafe na zahradě, zabořit ruce do hlíny, sesbírat zralé fíky. Ale musíme terasu zrekonstruovat, aby byla
pro všechny bezpečná. Terasa potřebuje opravit, zpevnit.
Pomůžete nám? Pošlete nám Milodárek na zahradu?
Až to bude hotové, pozveme vás na to kafe!
Prostřednictvím červeného tlačítka
https://brno.diakonie.cz/
nebo přímo na náš účet 1344426309/0800,
do zprávy pro příjemce napište MILODÁREK.

Děkujeme!
Pomoc má mnoho tváří.

na našich stránkách:

Izolace prospěla hlavně naší zahradě
Chráněné bydlení Letovice a Centrum denních služeb Letovice
Alšova 3, 679 61 Letovice, CHBL: 739 631 884, chbl@diakoniebrno.cz; CDSL: 739 244 678 , cdsl@diakoniebrno.cz

Asi je zbytečné zmiňovat, že uplynulé měsíce byly náročné. Veškerá mimořádná opatření se dotkla úplně
všech. Centrum denních služeb Letovice zůstalo přes dva měsíce zavřené, to znamenalo velkou zátěž
pro rodinné příslušníky, aby zajistili péči o své blízké bez naší pomoci. Klienti chráněného bydlení byli
nuceni ze dne na den přijmout skutečnost, že se jejich život s veškerými aktivitami musí vtěsnat do omezených prostor „našeho domu“. Nejtěžším pro všechny určitě byl chybějící osobní kontakt s blízkými, obzvláště o Velikonocích, kdy velká část z nich tráví čas u příbuzných. Proto všichni netrpělivě očekávali
den, kdy bude opět možné přijmout návštěvy v našem zařízení a ještě více, až konečně odjedou domů,
aby třeba dodatečně oslavili narozeniny svoje nebo někoho blízkého. I když není nad osobní kontakt,
mnozí „přečkali“ toto období hlavně díky pravidelné komunikaci prostřednictvím telefonů, zpráv s blízkými a dokonce se naučili využívat videohovory.
I když se po celou dobu veškerá
pozornost zaměřila na zajištění
celodenní péče o klienty v chráněném bydlení, do které byly
zapojeny i asistentky z centra
denních služeb, spousta činností
probíhala v úplně jiném režimu,
život jako takový se nezastavil.
Hlavně díky naší zahradě. Stala
se pro nás místem, kde jsme se
mohli volně nadechnout (nošení
roušek je pro naše klienty samozřejmě také zatěžující), kde jsme
se zabavovali nejen přípravnými
pracemi, ale především posezením pod pergolou. Jakmile se
oteplilo, klienti pergolu hojně využívali.
Se zapojením všech letos pěstujeme cibuli, papriky, rajčata, kozí rohy, chilli papričky, melouny, cukety, ředkvičky, mrkev, červenou řepu,
kopr, špenát, salát, hrášek. Samozřejmě chceme využít i bylinky! Letos máme také několik divizen a tak budeme mít v zimě nasušené zásoby na bylinkové čaje. Zkoušíme též připravovat různé sirupy. Poprvé chceme vyzkoušet vypěstovat i žampióny a hlívu ústřičnou. Aby
nezůstalo jen u práce se zaléváním, okopáváním, pletím záhonů, sekáním trávy nebo péče o slepice, užíváme si posezení pod pergolou.
Letos nám tento prostor úžasně zkrášlili někteří klienti se svými klíčovými pracovnicemi. Zavěsili květináče a přidali vyvýšené truhlíky. Je
opravdu radost si třeba vypít kávu v tak příjemném zákoutí.
Kromě zahrady jsme společnými silami také zvládli jarní úklid většiny
prostor. A když to již bylo možné a počasí nám přálo, chodili jsme na
procházky, abychom si zase trochu zlepšili kondičku po delší odmlce.
Taky jsme cvičili s gumami, hráli různé společenské hry, luštili osmisměrky, sledovali filmy na přání, pekli různé dobroty. Hlavně aby nebyl
každý den pro klienty stejný. A přes všechny nepříjemnosti jsme
vlastně nakonec spolu s klienty strávili celkem pěkný čas, měli možnost spolu být zas trochu jinak. Všichni byli stateční a zvládli vše nad
očekávání dobře. Tak s nadějí, že už bude lépe, si určitě teď budeme
vážit mnohem více každého „běžného“ dne a budeme vděčni i za
drobnosti, které jsme dříve často brali jako samozřejmost.
Lenka Elisová, vedoucí CDSL

Opora nejen duchovní
Chráněné bydlení Ovečka Brno
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
tel: 514 141 445, email: chbo@diakoniebrno.cz
Spolupráce se sborem FS ČCE Brno I
Naše brněnské středisko se těší ze spolupráce s šesti evangelickými farními sbory. Někde je spolupráce intenzivní, někde méně. Jedním ze sborů, se kterým máme dlouhodobý a intenzivní vztah, je Farní sbor Českobratrské
církve evangelické - Brno I. Je mimo jiné patronem našeho Chráněného bydlení Ovečka. A tou, která do vztahů
s naší pobočkou vkládá mnoho svých sil a času, je paní farářka Jana Hofmanová.
Klienti Chráněného bydlení Ovečka se s Janou Hofmanovou v rámci Biblické hodinky setkávají přibližně jednou
za dva měsíce. Tato setkání jsou mezi klienty velmi oblíbená a účastní se jich většina klientů. Vždy objeví něco
nového a zajímavého z Bible a navzdory svým onemocněním se i aktivně zapojují. Nicméně nejvíc se těší
ze společného zpívání.
Kromě těchto pravidelných sešlostí přichází paní farářka
do chráněného bydlení i například na Vánoční setkání
a vždy si připraví krátké zamyšlení, které dodává těmto
akcím duchovní rozměr. V rámci Noci kostelů pak spolu
s Janou Hofmanovou navštívili klienti kostel Jana Amose
Komenského - Červený kostel a poslechli si varhanní
koncert a vystoupení dětského pěveckého sboru.
Farní sbor Brno I. pořádá také takzvané Díkčinění - dobročinný bazárek, na který klienti chráněného bydlení věnují své výrobky z předchozích společných setkání.
Velmi si vážíme spolupráce s farními sbory. Jsou pro nás oporou, partnery a inspirací.
Jitka Navrátilová, vedoucí CHBO

Kontaktní místo se navrací do života
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
tel: 734 166 378 email: km.brno@diakoniebrno.cz
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Brně se pomalu opět probouzí k životu. Uplynulých několik
týdnů trvající mimořádná opatření kvůli COVID-19 nás zpomalila a uvedla téměř do spánkového režimu. I když
jsme nemohli poskytovat vyšetření paměti a osobní konzultace „tváří v tvář“, potkávali jsme se se zájemci alespoň
na telefonu, kdy fungovalo poradenství. Nucená opatření měla negativní dopad i na plánované akce. Museli jsme
zrušit dobročinný koncert Symfonického univerzitního orchestru z amerického Greensboro. Přišli jsme tak o kulturní zážitek, ale také o případný výtěžek z koncertu. Naštěstí nám zůstal alespoň přislíbený grant na koncert
ve výši 20 tisíc korun od Nadace Divoké husy, které tímto na dálku děkujeme!
Aktuálně ale řešíme nedostatek financí, protože všechny naše služby pro veřejnost jsou poskytovány zdarma a
činnost nemáme finančně plně pokrytou. Příspěvky z veřejných zdrojů nám byly výrazně zkráceny. Proto budeme
vděčni za každou vaši finanční pomoc.
Abychom tady jenom nehořekovali, tento útlumový čas nám na druhou stranu vytvořil prostor připravit si půdu
pro další rozvoj KM. Plánujeme rozšířit naše služby i mimo Brno. Aktuálně do Židlochovic, kde se budeme potkávat s lidmi z menších obcí, kteří to mají do Brna krapet dál. V jednání je ještě jedno místo, ale to se dozvíte, až
si ke spolupráci „plácneme“ ☺
Podtrženo, sečteno: nelehké období jsme zvládli ve zdraví těla i ducha a teď už se těšíme na krásné léto, nové
projekty a nové výzvy.
Prosluněné dny prožité v radosti vám přeje Klára Šenkyříková, vedoucí KM ČALS v Brně
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