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Milí čtenáři, přátelé, klienti, dárci a podporovatelé brněnské Diakonie, máme tu podzim, s ním druhou vlnu virové epidemie a taky podzimní číslo letošních Střípků. V něm pár informací o tom, jak se nám daří, co nás těší a na co budeme
vzpomínat. Chtěli jsme vás také někam pozvat! Do kavárny Podobrazy, kde měla 13. října proběhnout dobročinná aukce obrazů. Taky jsme doufali, že vás nalákáme na hudbu v podání žáků ZUŠ Veveří. Bývali bychom se radovali z umění,
vaší podpory, blízkosti, sdílení. Bohužel akce jsou zrušeny. Preventivní opatření, pro která jsme se rozhodli, mají chránit
jednak nás, ale především naše klienty, jimiž jsou z velké části senioři a lidé se zdravotními obtížemi. Kéž se tedy letošní
scénář nebude opakovat i v roce příštím. Nyní Vás tedy pozveme alespoň k online aukci obrazů a výrobků našich klientů na aukčním portálu Diakonie, kde nabídneme velmi zajímavé kousky! Koupí obrazu nám pomůžete zajistit finance
na vybavení bytů našich klientů.
Ale abychom jen nelamentovali, chceme se s něčím pochlubit a taky poděkovat. Podařilo se nám opravit opěrnou zeď
naší terasy za domem v Brně na Hrnčířské a zrekonstruovat zábradlí. Je to hezký a nyní hlavně bezpečný prostor, kde
svůj čas tráví klienti Chráněného bydlení Ovečka i klienti Centra denních služeb Brno. Děkujeme všem, kteří nám přispěli v kampani MILODÁREK DO ZAHRADY, firmě Woodplastic, za materiál na plot, zaměstnancům společnosti Siemens za finanční dar, ústředí Diakonie a lowcost travelers Koza Vostrá. Co nevidět přibydou ještě vyvýšené záhony a
slunečník. A my doufáme, že vás k nám budeme moci brzy pozvat.
Jana Tesařová, fundraiserka brněnské Diakonie

Do Prahy!
Chráněné bydlení Ovečka Brno
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
tel: 514 141 445, 730 162 177; email: chbo@diakoniebrno.cz
Na letošní rok jsme si v Chráněném bydlení Ovečka
naplánovali výlet do Prahy. Líbil se nám květnový termín, ale doba koronavirová nám trochu změnila plány, a tak jsme výlet přesunuli na 12. srpna 2020.
Vybaveni desinfekčními gely, rouškami a velkou svačinou jsme vyrazili brzy ráno vlakem směr Praha. Program jsme měli velmi nabitý, protože jsme chtěli stihnout to nejdůležitější a nejkrásnější z celé Prahy.
Naše cesta začala na Václavském náměstí, kde jsme
se podívali na sochu sv. Václava a budovu Národního muzea, poté jsme se vydali k Prašné bráně. Zde
jsme se napojili na ,,Královskou cestu“. Tato cesta
nás zavedla přes Staroměstské náměstí na Karlův
most a dovedla nás až k Pražskému hradu. Cestou
jsme viděli Orloj, na Pražském hradě výměnu hradní
stráže a mnoho dalších zajímavostí. Před odjezdem
zpátečního
jsme ještě stihli odměnu za vydařeŽalmvlaku
32,11
ný den a to ve formě kávy a malého zákusku. Myslím, že se výlet velmi povedl. Klienti byli nadšení a zajímali se, zda do
v Hospodinu,
jásejte,jsme
spravedliví,
Prahy Radujte
pojedemese
ještě
někdy příště, protože
zdaleka neviděli všechno.
A co se
nejvíce
líbilo
mým
spoluvýletníkům?
Petrovi
vesele prozpěvujte, všichni upřímní! učarovalo Václavské náměstí, Blanku zaujala výměna hradní stráže,
Hanka by se hned odstěhovala na Pražský hrad a Luboš ze všeho nejvíc obdivoval orloj.
Terezie Bukovská, sociální pracovnice Chráněného bydlení Ovečka

Nový člen týmu Centra denních služeb Brno
Centrum denních služeb Brno
Hrnčířská 27, 602 00 Brno, tel: 731 640 553
e-mail: cdsb@diakoniebrno.cz
Je to malé a hbité stvoření, které jsme od června letošního roku
ubytovali v Centru denních služeb Brno. Jedna z našich pracovnic přinesla malou vodní želvu. Záhy se želvička stala mezi klienty centra velice oblíbenou. Zvláště při jejích procházkách po
podlaze, kdy ji naši klienti s radostí pozorují, jak rychle mizí. Pracovnice se pak snaží být také rychlé, aby želvu nemusely lovit
zpoza skříně… Je to nějaký mýtus, když se řekne „ je pomalý
jako želva“. O té naší to rozhodně neplatí. Užijeme si s ní zábavu
a pozorujeme, jak rychle roste. Prozatím jí stačí malé terárium,
trocha krmiva a pravidelná výměna vody. Nijak tedy nezatěžuje
naši práci. Můžeme si ji vzít do ruky a nechat ji volně lézt a pozorovat. Želva je taky oblíbeným tématem hovorů. Hledáme zajímavostí z želvího světa a povídáme si o tom, co kdo kdy z nás
měl za zvíře. Zkrátka živý tvor nás umí potěšit. Naši klienti na ni
reagují velmi pozitivně a dokonce ji pojmenovali! Jmenuje se
Hedvika.
Petra Stávková, vedoucí Centra denních služeb Brno

Jak jsme stříleli
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

Koncem srpna dostali klienti CHBL velmi zajímavou nabídku. Prý jestli bychom si nechtěli vyzkoušet, jak se střílí z malorážky. Neváhal nikdo, všichni byli velmi nadšení a natěšení z takovéto výzvy. Samozřejmě jsme měli
trochu obavy z toho jak to zvládneme, byla to pro většinu z nás nová zkušenost.
Bylo krásné a slunečné páteční
odpoledne a my jsme se vydali do
lesa blízko vesnice Horní Poříčí.
Čekalo nás tam zázemí útulné
chatky “Čiplenky”, bohaté občerstvení a skvělý pan Kopecký, který
nám předvedl odbornou instruktáž
a následně nám byl oporou při
střelbě do mysliveckých terčů. Musíme se pochlubit, že skoro všichni jsme se trefili, kam jsme měli. Nejlepším střelcem se však stal náš klient Michal, který do terče nasázel hned tři
z pěti střel. Michal se nám rozvyprávěl o svém vítězství: “Moc jsem se na
střílení do terče těšil. Kdysi jsem to zkoušel ze vzduchovky na pouti, ale
většinou bez velkého úspěchu. Bylo pro mě složité namířit do středu terče,
tak jsem si myslel, že určitě minu, že prostě nemám šanci se trefit. Ruce se mi klepaly a byl jsem nervózní. Když
jsem se potom podíval na prostřílený terč, tak jsem na sebe byl opravdu hrdý, nečekal jsem takový úspěch. Ten
divočák by přede mnou neměl šanci! Byla to veliká zábava a rád bych si to zopakoval někdy ještě jednou. Mockrát děkuji asistentce Táni a jejímu manželovi, za to, že nám takto zpříjemnili páteční odpoledne”. Zbytek dne
jsme si užívali v prostředí nádherné přírody, hráli jsme různé hry, pochutnávali si na buřtech, uzeném a dobrém
pití. Rádi bychom poděkovali Mysliveckému spolku Horní Poříčí, za zapůjčení prostor střelnice. Zažili jsme opět
něco nového, a to my máme rádi !
Hana Suchá, vedoucí Chráněného bydlení Letovice

Příběh paní Jarmily
Chráněné bydlení Nosislav
Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
tel: 730 572 934, email: chbn@diakoniebrno.cz
Paní Jarmila je po mozkové příhodě a je klientkou
Chráněného bydlení Nosislav. Nechodila, nemluvila,
lékaři jí nedávali moc nadějí na přežití. Ona se ale
s odhodláním a urputností sobě vlastní rozhodla zabojovat. Dnes je sice na vozíku a trápí ji ochrnutá levá
strana těla, věří však, že se jednou zase postaví na nohy a obejde se bez pomoci druhých.
V Chráněném bydlení v Nosislavi, kde žije celkem 10 dam, patří k jeho nejmladším obyvatelkám. S
ostatními „děvčaty“ si skvěle rozumí, užijí si spolu prý
hodně legrace. Moc spokojená je i s péčí ze strany pečovatelek. „Starají se tady o nás moc hezky. Noční
služba třeba občas peče, to nás potom ráno čeká výborný domácí chleba. Když je sezóna ovoce, hodně
zavařujeme, připravujeme také domácí nakládané
okurky. A louskáme ořechy, abychom měly do vánočního cukroví. Já se bohužel často jen dívám, protože
mi neslouží levá ruka. Ale i dohled nad tím, jestli to
ostatní dělají dobře, je podle mě důležitý,“ říká
s úsměvem. „Chodíme také na procházky a hrajeme
různé hry, abychom si procvičily mozkové závity.“
Paní Jarmilu často navštěvuje její bratr, dcera a
vnoučata Jirka a Zuzka. Bratr jí většinou přinese zmrzlinu s příchutí černé višně, protože tu má paní Jarmila
nejraději. „Zmrzlina mi navíc vždycky obarví jazyk na
černo, takže když potom na děvčata vypláznu jazyk,
vždycky je to vyděsí. A já se tím dost bavím.“
Rodina paní Jarmile pořídila elektrický vozík, který se naučila ovládat, a tak může s doprovodem vyrážet třeba do cukrárny nebo za kulturou. „Moje vnučka
Zuzka hraje na kytaru a klavír a krásně zpívá. Když má
koncert, vždycky mě na něj vezme. To mám moc ráda.
Pořád jí ale říkám, že by místo Beethovenovy klavírní
skladby Pro Elišku mohla zahrát taky něco pro Jarmilu.
Asi bude muset něco takového vymyslet.“
A jak paní Jarmila prožívala nouzový stav a
zákaz návštěv?
„Hodně jsem četla. Dcera pracuje v knihovně, tak
mi vždycky poslala nějaké čtení. Teď mám třeba Patrika Hartla a těším se, až se začtu. Dívala jsem se také
na televizi a volala si s rodinou. Buď přes mobil, anebo
s pomocí paní vedoucí přes Skype. Při našich hovorech si Zuzka někdy sedla ke klavíru, a alespoň na dálku mi hrála. Společně mi potom všichni chodili mávat
přes okno, to bylo bezva. Bydlí totiž za kopcem, tak to
ke mně nemají daleko.“
Jednou z nejdůležitějších věcí v životě paní
Jarmily je pravidelná rehabilitace
Než se dostala do Chráněného bydlení, starala
se o ni dcera. Cvičily spolu a dřely, a díky tomu na tom
byla paní Jarmila čím dál lépe. „Dnes mi moc pomáhá
paní Vlastička, která se mnou rehabilituje. Je milá, hodná a umí si se mnou poradit. Ale jakmile mám cvičit
sama, tak to není ono. Než totiž přinutím svoji levou
ruku a nohu k nějakým výkonům, dost to trvá. Někdy
se mnou cvičí také dcera a vnoučata a docela se u toho nasmějeme. Před koronavirem za mnou dojížděl

fyzioterapeut, ten byl moc dobrý, teď už ale nejezdí. Nevím proč, možná nemá čas nebo toho má hodně. Já
každopádně musím cvičit každý den. Je to totiž jediná
medicína, která funguje.“
Jedním z velkých přání paní Jarmily je, aby byl
dostatek fyzioterapeutů, a to hlavně mužů. „Víte, Vlastička je skvělá. S její pomocí jsem dokonce zvládla ujít
pár kroků. Jenže je tady v Chráněném bydlení jediná,
která si na cvičení se mnou troufá. Ostatní pečovatelky
mají strach, že by mě neudržely a šly se mnou k zemi. A
já to chápu. Vlastička je naštěstí silná žena, tak mě udrží. Ale toho silného chlapa by to chtělo,“ zdůrazňuje paní Jarmila.
A o čem paní Jarmila sní?
„Každý čtvrtek tady máme takovou pospolitost,
kde se nás ptají, jak se nám v Chráněném bydlení líbí,
co bychom chtěly změnit a co bychom si přály,“ pokračuje paní Jarmila. „Všech deset se nás zatím vždycky
shodlo, že jsme v Nosislavi moc spokojené a nic nám
nechybí. Nedávno jsem ale pečovatelky překvapila,
když jsem jim řekla, že bych si dala tatarský biftek. Jedna z mých sousedek se k tomu hned přidala. Já toho
moc nesním, jsem špatný strávník, a navíc mlsná koza,
ale ten tatarák bych si opravdu dala“, zasnila se paní
Jarmila.
„A taky by se mi líbil bazén,“ směje se paní Jarmila. „A
kdybych mohla mít ještě jedno přání, pak aby byl tenhle
barák ještě o něco větší a mohl poskytnout útočiště většímu počtu lidí. Pro mě je tohle místo totiž moc důležité.
Díky tomu, že jsem tady, kde mám skvělou péči a podporu, může dcera chodit do práce. To by nešlo, kdyby
se o mě starala. A tak si říkám, kéž by takových míst,
jako je Chráněné bydlení Nosislav, bylo víc,“ uzavírá své
vyprávění paní Jarmila.
Diakonie ČCE

Kontaktní místo expanduje!
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
tel: 734 166 378 email: km.brno@diakoniebrno.cz
Jsem velmi ráda, že vám, v tomto ne příliš pozitivním
čase, můžeme říct radostnou zprávu.
Od 5.8. letošního roku jsme otevřeli pobočku kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (KM
ČALS) v Komunitním centru (KC) v Židlochovicích
na ulici Legionářská 98.
Komunitní centrum je víceúčelové zařízení, jehož posláním je poskytovat zejména sociální poradenství a
různorodé aktivizační služby přímo v místě či v terénu s
důrazem na řešení nepříznivých sociálních situací. A
my jsme s nimi navázali spolupráci, takže nám poskytli
příjemný prostor pro naši poradnu KM ČALS.
Vždy první středu v měsíci od 13-17hod. nabízíme
poradenství ohledně problematiky demence, zejména
Alzheimerovy choroby a vyšetření paměti pro osoby
okolo 60. roku věku, kteří pociťují potíže s pamětí a
chtějí vědět, jestli jsou jejich paměťové nedostatky
v normě nebo je třeba je řešit s odborníkem.
Pokud tedy víte o někom, kdo má doma blízkého s demencí a potřebuje pomoct poradit s touto nelehkou situací
od nabídky sociálních služeb, které můžou při péči pomoci nebo rady, jak s nemocným komunikovat, jak předcházet nepříjemným situacím až po vhodnou úpravu domova, předejte kontakt na nás. Po domluvě můžeme přijít i
přímo do domácnosti. Bude-li zájem, v budoucnu zvažujeme i setkávání blízkých pečujících o lidi s demencí, svépomocnou skupinu, tzv. ČAJ O PÁTÉ. Zde se potkávají ti, kteří denně řeší každodenní náročné situace kolem blízkého člověka s demencí. Poskytují si vzájemnou podporu, rady z praktického života s nemocným a hlavně bezpečný prostor pro sdílení.
Pro rozšíření jsme se rozhodli, protože jsme se v Brně potkávali i
s mimobrněnskými zájemci o poradenství či vyšetření paměti a
zejména pro seniory bylo náročnější cestovat několika spoji, aby
dorazili do Brna. My jsme jim to chtěli trochu usnadnit, takže
jsme udělali doslova vstřícný krok a otevřeli pobočku na jihu Moravy, v KC Židlochovicích. Věřím, že si k nám najdou mimobrněnští cestu. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
nabízí pomoc a podporu lidem s demencí a jejich pečujícím, takže vy, kteří žijete na jih od Brna, neváhejte se na nás obrátit, když
budete potřebovat podpořit či poradit se situací, ve které se nacházíte. Zájemci se vždy objednávají na čísle: 734 166 378.
Příjemný podzim ve zdraví těla i ducha prožitý přeje
Klára Šenkyříková, vedoucí KM ČALS
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