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Milí přátelé Diakonie,
ať už právě držíte v rukou papír,
sjíždíte očima monitor, displej…
nebo vám toto někdo předčítá
u oběda…tak právě zapojujete do
hry některé své smysly – zrak,
sluch, čich, hmat, nebo chuť. Možnost vnímání je vzácný Boží dar.
Mnozí lidé žijí s různými smyslovými a jinými limity. I přesto mají
radost ze života a ještě ji navíc šíří
i kolem sebe. To jsem si právě
nevymyslela, takoví lidé fakt existují. Můj staříček, jehož pohádky si
pamatuju dodnes. Pokračuji přes
kamarády, učitele, kolegy, sousedy
i náhodné kolemjdoucí rozmanitou
řádkou lidí, odmalička až dodnes.
Zkuste si také tento trénink paměti.
Vybavit si každého, kdo pro vás
v životě udělal něco milého, kdo
vás někdy povzbudil, prozářil vám
den, pohladil úsměvem nebo slovem. A zkuste také vy prozářit den
někomu jinému. Na někoho se
každý den můžeme usmát. Třeba
aspoň v duchu. Navzdory svým
vlastním limitům. Krásné podzimní
dny.
Jana Gomolová
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Víkend otevřených
sklepů v Nosislavi

Benefiční koncert
v Židlochovicích

Otevřené sklepy v Nosislavi znamenají, že víno teče proudem. Ale
nejen to. Jako každoročně se i
letos zapojila naše služba do této
akce a návštěvníci, kteří přijeli za
dobrým vínem, se mohli přijít podívat i k nám do Chráněného bydlení Nosislav. Připravili jsme pro
ně výstavu obrazů paní Marie Bartuškové a Barbory Židkové. Jsou
to naše úžasné dobré duše, které
se službou spolupracují v průběhu
roku. Paní Bartušková nám vždy
na jaře pomůže s odborným zásahem do naší zahrady, poradí a
ostříhá, co kde v zahradě nemá
růst a Barča Židková je dobrovolnice, která pravidelně dochází za
klientkami a tráví s nimi čas, hraje
s nimi hry, předčítá jim, povídá si
s nimi. Za obě dvě jsme moc rádi
a těší nás, že jsme je díky výstavě
mohli poznat i prostřednictvím
jejich obrazů. Bylo příjemné zjistit,
že tak jak má akce Otevřené sklepy svojí tradici, tak i návštěvníci,
kteří jezdí na tuto akci tradičně
zavítají i k nám do bydlení, aby se
s námi pozdravili a zjistili, jak se
máme a co je u nás nového.

V polovině září se milovníci hudby
setkali v Židlochovicích v Komunitním centru, kde měl klavírní koncert pan Anton Mészáros. Ten nám
nabídl, že výtěžek ze vstupného
věnuje na Chráněné bydlení Nosislav.

Na koncertě také zahrály a zazpívaly
několik písniček děti a mládež ze
sboru ČCE Nosislav.

Hana Prchalová
K podpoře se připojil i spolek Židlochovický Otakárek z.s a Marzipunk,
kteří připravili výborné občerstvení
a věnovali nám 3/4 výtěžku.
Z krásného zářijového hudebního
večera si tak odnášíme kromě zážitku také částku 10 700,-Kč, kterou
využijeme na revitalizaci zahrady
Chráněného bydlení Nosislav.

V kontaktním místě je září ve znamení
Brněnských dnů pro zdraví

Doporučujeme: film
Tísňové volání

V úterý 21.9. jsme se v rámci těchto dnů potkali se skupinkou 8 účastníků
na debatě: Jak prakticky komunikovat s člověkem s demencí.

Bývalý policista, který měl službu na tísňové lince, odpoví
na volání od unesené ženy.
Když je hovor náhle přerušen,
začíná po ženě a jejím únosci
pátrat. S telefonem jako jediným
nástrojem,
obklopen
stěnami
kanceláře
vstoupí
do závodu
s
časem,
aby zachránil ohroženou ženu.
Zločin, který
odkrývá, je však mnohem větší,
než se na začátku mohlo zdát.
Zajímavé ztvárnění tvrzení, že
nemusí být všechno skutečně
takové, jak se to na první pohled zdá. Skandinávské filmy
jsou pro mě topka v umění napnelismu a nečekaných zvratů.
A právě Tísňové volání to umí
bez zbytečné krve a brutálních
scén.
Klára Šenkyříková

Díky komornímu uskupení byl prostor na dotazy, osobní zážitky i individuální kazuistiku. Probrali jsme spolu fáze alzheimerovy choroby a její specifika, povídali si o možnostech pomoci v jednotlivých fázích, o tom, jak člověk s demencí v konkrétním období nemoci komunikuje, jak se chová
a jak můžeme my efektivně komunikovat s ním. Mezi účastníky byli aktivní
i bývalí pečující a ti, kteří si chtěli rozšířit povědomí o této nemoci.
Doufám, že nejenom pro mě bylo přínosem potkat se s lidmi, kteří byli
ochotni hovořit o svých zkušenostech a neostýchali se tak aktivně obohatit toto setkání o vlastní zážitky s člověkem s demencí.
S přáním krásných podzimních dnů
Klára Šenkyříková, KM Čals Brno

Podpořte nás!

Zveme vás
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