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Slovo úvodem

Přidejte se k nám do terénní
pečovatelské služby
Máte vstřícný a pozorný vztah k lidem, nebojíte se samostatné práce a zároveň umíte
spolupracovat? Přidejte se do našeho týmu!

Pokud nemáte zkušenosti, rádi vás zaškolíme, případně podpoříme v doplnění potřebné
kvalifikace.

Naše práce vychází z křesťanských hodnot, pomáháme všem bez rozdílu.

Co vás bude čekat?
• Poskytování péče klientům v jejich domácnostech na území města Brna (pomoc při po-

Milí čtenáři,

prázdniny utekly jako voda, stále však
máme léto (třebas jen to „babí“). Užívej-

me si ho a radujme se z něj každý podle
své libosti. Pro mě osobně je to asi nejob-

líbenější část roku a ten pravý čas vyrazit

dání stravy, hygieně, oblékání, doprovody na
nákupy apod.).

• Práce na plný úvazek, převážně v pracovní
dny a také v předem naplánovaných víkendech či svátcích.

• Vedení dokumentace o poskytované péči.

za zážitky a dobrodružstvím. Je toho přece stále tolik co poznávat!

Co vám nabízíme?

Ale je třeba myslet i na práci. V Letovicích

• Udělat kus dobré práce pro ty, kdo to po-

z bohaté sklizně plodin. Je úžasné vidět,

• Podporu zkušeného týmu.

třebují.

se momentálně s našimi klienty těšíme

• Příspěvek na šalinkartu, zimní a letní obuv,

že se všechna ta dřina na zahradě takto

možnost využití elektrokoloběžky a další

krásně zúročila. Zavařujeme zeleninu na

benefity.

mnoho způsobů, připravujeme marme-

lády a kompoty, sušíme bylinky. Zásoby
na zimu budou veliké. Všichni si již plá-

nujeme další sezónu, která bude ještě
příjemnější, jelikož se nám podařilo zís-

kat pěkné peníze na revitalizaci zahrady.
Touto cestou bych proto také chtěla velmi
poděkovat všem, kteří přispěli nebo se jinak zapojili ke snaze získat pro naše klien-

ty lepší prostory pro jejich práci, ale také
pro zasloužený odpočinek a relax.
Přeji všem krásné dny!
Hana Suchá

Co předpokládáme
z vaší strany?

• Pracovní zázemí v širším centru Brna.

• Respekt k lidem s různým druhem znevýhodnění.

• Spolehlivost, zodpovědný přístup.

• Zdravotní způsobilost a přiměřenou fyzickou
zdatnost.

• Ochotu se dále rozvíjet a vzdělávat.
Pokud vás tato pracovní pozice zaujala, budeme se těšit na váš životopis.
Bližší informace: stredisko@diakoniebrno.cz

Benefiční podvečer
v Letovicích v obrazech

Na výletě ve Znojmě

Doporučujeme knihu:
Zvuky probuzení
V knize „Zvuky probouzení“ manželé
Třešňákovi, iniciátoři vzniku dokumentárního filmu „Děti úplňku“, dávají nahléd-

nout do svého života s dcerou Dorotkou,
která trpí těžkou formou autismu. V knize

zachycují svoje těžkostí a hledání cesty,
jak (pře)žít a najít smysl v situaci, kdy je
člověk na pokraji svých fyzických a psy-

Pro návštěvníky bylo nachystáno nepřeberné

chických sil. Kniha tak může být inspirací

množství krásných výrobků od klientů.

v situacích, kdy má člověk pocit ztráty
kontroly nad svým životem. I rodiče Do-

rotky potvrzují, že je třeba klesnout na
S klienty Chráněného bydlení Ovečka jsme

vyrazili na výlet do Znojma. Prohlédli jsme
si expozice Znojemského hradu, navštívi-

nejhlubší dno, aby se člověk mohl odrazit…

Zuzana Tulcová

li Rotundu sv. Kateřiny, dali jsme si pizzu
Hlavní host večera, pan Jan Grygar, měl velkou radost z podsedáků, které dostal.

v restauraci a užívali jsme si nádherné pohledy z hradeb na řeku Dyji.
Zuzana Tulcová

Celý večer se nesl v příjemné atmosféře. Díky
vaší štědrosti jsme vybrali 14 706 Kč, které nám
pomohou k revitalizaci zahrady. Děkujeme!

Z tvorby našich klientů
Abstrakce

Díky abstraktním tvarům vnímáme přírodu okem více než živou.
Příroda je abstraktní obrazárna.
Nuda

Nuda je odpočinek před průběhem času.
Pravda

Je jako přesně hozený bumerang.

Čím prudčeji jej odhodíš, tím rychleji se vrací.
Jirka
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