1/2019

1/2021

Měsíčník brněnské
Diakonie ČCE

Slovo úvodem

Předvánoční setkání

Vánoční dárky

Pro pracovníky Diakonie Brno jsme uspo-

řádali jako každý rok předvánoční setkání,
letos tak, abychom vyhověli všem opatřením. Každý dostal s poděkováním za ce-

loroční práci balíček od sponzorů a malý

dárek od našeho střediska. Všichni jsme si
také vylosovali heslo z Bible na další rok.

Milí čtenáři,

ještě stále stojíme na začátku roku 2021
a vyhlížíme ho jako rok naděje.

Už na začátku adventu jsme po interne-

a naděje jsou čtyři hodnoty, o které se při

našich klientů z Brna, Nosislavi i Letovic,

2020, byl rokem fortelnosti. Myslím, že

je dostali jako dárek na Vánoce.

Milosrdenství, společenství, fortelnost

tu spustili předvánoční prodej výrobků

práci v Diakonii opíráme. Loňský rok, rok

které udělaly mnohým lidem radost, když

jsme měli dostatek příležitostí a možnos-

tí ukázat, že si umíme poradit a zvládat

Sestra farářka Saša Jacobea nás povzbu-

službách jsme pracovali ve ztížených

o darech, které přinesli tři králové:

strachu a nejistoty, jak se situace bude

padnou, co jim zrovna přijde pod ruku, ti

nucena zavřít a za jakých podmínek se

totiž mudrci, nesou poklady. Všichni dělají,

Teď už se však upínáme k naději, které je

Nevadí to. Jde o záměr. Věřím, že to platí

i mimořádně náročné situace. V našich

dila zamyšlením nad biblickým textem

podmínkách a s neustálou přítomností

Pastýři v koledách vždycky ve zmatku po-

vyvíjet dál, zda bude některá ze služeb

nejchudší aspoň libě prozpěvují. Králové,

umožní klientům návštěvy.

co je v jejich silách, vyjadřují se po svém.

nám třeba víc než kdy jindy. K naději, že

i pro naše pokusy.

Ale nejen klienti vyráběli. Sbor ČCE v Brně-Židenicích nabídl, že jeho členové vyrobí a připraví dárky pro klienty naší pe-

čovatelské služby a chráněného bydlení

Ovečka. Pracovníci, kteří klienty dobře
znají, sepsali, co by komu z nich udělalo
radost, a dárky tak mohly být pro každého
klienta připraveny přímo na míru. Během

předposledního adventního týdne jsme
také obdrželi věcné dary od našich spon-

zorů: ze společnosti Red Hat nám dovezli

se budou moci zrušit všechna omezení,

obrovský balík potravin a drogerie, který

fungovat ekonomika a vakcína nám snad

Notino jsme dostali kosmetické balíčky

obnoví se sociální kontakty, opět začne

jsme rozdělili do našich služeb. A od firmy

přinese východisko ze současné situa-

pro všechny naše zaměstnance.

ce. Upínáme se k naději nejen pro nás

v Diakonii, ale k naději pro všechny lidi,
pro celý svět!

Lenka Svobodová

Ocenění pro
Centrum denních
pracovnici brněnské služeb Brno nabízí
Diakonie
své kapacity

Doporučujeme:
film Med v hlavě

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Rádi bychom vám na tomto místě přiná-

celostátní ocenění „Národní cena sociálních

kumenty související se sociální prací.

ČR a Diakonie ČCE každoročně vyhlašují

šeli tipy na zajímavé knížky, filmy či do-

služeb“. V kategorii „sociální pracovník“
byla nominována a oceněna i naše pracovnice Klára Šenkyříková. Klára je dlouhole-

tou oporou brněnské Diakonie. Pracuje jako

sociální pracovnice v terénní pečovatelské
službě, kde má na starost zejména oblast individuálního plánování služeb. Zároveň pů-

sobí jako zástupce kontaktního místa České

Centrum denních služeb v Brně se zamě-

poradenství lidem s demencí a jejich rodi-

hled a pomoc druhé osoby, a to především

alzheimerovské společnosti, kde poskytuje
nám, podílí se na vzdělávacích aktivitách
v této oblasti, vede svépomocnou skupinu
pro rodinné pečující a realizuje
paměti.

vyšetření

řuje na péči o klienty, kteří potřebují do-

Jako první vám přináší tip Zdeňka Sou-

z důvodu příznaků demence. Je určeno li-

v hlavě. Jedná se o německé drama

dem, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný
a nevyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou
péči. Pomáhá osobám, které mají zachova-

nou pohyblivost natolik, že zvládají přesuny

z domu do centra a zpět a jejichž celkový
stav umožňuje pobyt ve službě.

Aktuálně nabízíme volné kapacity. Máte-li
zájem, kontaktujte nás!

Kláře moc blahopřejeme a přejeme hodně
radosti a požehnaní do další práce!

Bc. Petra Stávková

vedoucí Centra denních služeb

tel.: 541 248 401, cdsb@diakoniebrno.cz

kupová z pečovatelské služby: film Med
s nádechem komedie. Velmi emotiv-

ní příběh vnučky Tildy a jejího dědečka
Amandusena. Dědeček trpí Alzheimero-

vou chorobou a čím dál víc zapomíná.

Vnučka Tilda chce svému dědečkovi
splnit jeho velké přání podívat se ještě
jednou do Benátek. Vydají se proto spolu tajně na výlet.

Podpořte nás
Milí čtenáři,

Z tvorby našich klientů

děkujeme za vaši podporu, které si velmi

vážíme. V současné době se s vámi bohužel
nemůžeme potkat při akcích, nicméně nás
můžete sledovat na sociálních sítích.

Budete-li nás chtít podpořit finančně, stačí

„Všechny věci nemajou žádnej význam,

poslat částku na účet vedený

jen lidi dávajou znamínka.

u České spořitelny: 1344426309/0800

Plus, mínus, neutrál.“

Děkujeme!

Jirka

# PomocMáMnohoTváří
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