Diakonské

STŘÍPKY
Slovo úvodem

Únor 2022

Měsíčník brněnské
Diakonie ČCE

Soutěž Pečovatelka roku
Se srdečným úsměvem zdravím ty, co zrovna nahlíží do Diakonských
střípků. Vzhledem k tomu, že je většinu času venku pošmourno a brzy
tma a sluníčko se nám zatím moc neukazuje, budu dnes Vaše sluníčko já
Blanka =). Podělím se s Vámi o něco, co se mi zdálo prvně nereálné, ale
později se ukázalo, že jsem si to moc užila.

Začal nám nový rok, tatam je kouzlo
vánočních svátků. Jaro je ještě daleko, ale už teď ho smíme vyhlížet.
Rok 2022, téměř samé dvojky, snad
bude dobrý. Dvojka je číslo, které je
nám blízké, nejednu věc na těle máme dvakrát. Také je to vztahové číslo. Dva je v mnohém lepší než jeden, dva jsou pár, jsou tým, mohou
se navzájem povzbuzovat a podpírat, být tu jeden pro druhého, mluvit
spolu. I v Bibli čteme, že dvěma je
lépe než jednomu. Tak snad se ten
nový rok ponese v duchu vzájemné
spolupráce.
Začátek nového roku bývá také časem pro změnu. Nový diář, nový
kalendář nebo také nový rozpočet,
nová tabulka účetnictví. Je to příležitost vyúčtovat to staré. Smíme se
otočit za uplynulým rokem, hodnotit
ho. Co se nám povedlo? Kde jsme
naopak selhali? Co si z toho všeho
odnášíme? Kdybychom měli uplynulý rok nějak pojmenovat, podle
události, která pro nás byla významná, jak by se jmenoval?
Anna Peltanová

Moje vedoucí Hanka mě navrhla
do soutěže Pečovatelka roku. Popravdě jsem na ni nejprve zírala
s otevřenou pusou. Po dvou
dnech jsem ji odepsala, že výzva
přijata! Byla jsem opravdu na vážkách a nevěděla, co mám o sobě
psát cizím lidem, které bych měla
zaujmout. Během psaní o sobě
jsem si uvědomila spoustu věcí,
které sice vím, ale člověk je posune někam dozadu. Zdají se být
nepodstatné a běžné. Ale není tomu tak. Rodina, přátelé a moje kolegyně v práci jsou sice běžnou
součástí mého života, ale rozhodně nejsou nepodstatné. Je to dar,
který by si měl člověk hýčkat. Dát
pěkně do peřinky a rozmazlovat.
Znovu jsem si uvědomila, že moje
práce mě baví, naplňuje a obohacuje. Je to srdeční záležitost. A
jsem moc ráda, že mám kolem
sebe
zrovna
tyhle
lidi.

Poslední fází je slavnostní vyhlášení
nominovaných pracovníků v Praze.
Vyhlášení se konalo 25.1.2022. Jela
jsem na něj se svou kamarádkou a
kolegyní Elenkou. Měly jsme
v plánu si den užít. Na samotné akci jsem se potkala s kolegyní z Brna
Klárou Šenkyříkovou, která byla
nominovaná v roce 2020. Loni bylo
Druhá fáze byla výběr komise me- slavnostní vyhlášení zrušeno kvůli
zi přihlášenými pracovníky. Tím pandemii. Setkání bylo super! Moc
jsem prošla, komise mě vybrala do ráda jsem Kláru viděla. Vidíme se
užšího kola.
většinou jednou za rok na naší akci
Den pro Diakonii. Tohle bylo jiné.
Další, třetí fází, bylo hlasování veřejnosti. Moc si vážím všech hlasů, Celá akce byla moc zdařilá
které byly přičteny k mému já =). a v pozitivní náladě. Akci moderoval
Byly to velmi milé a pozitivní ko- Aleš Cibulka za doprovodu nové
mentáře. Mnohdy i dost vtipné. patronky herečky Ilony Svobodové.
Dokonce mi chodily hlasy až ze
Skotska. No chápete tu dálku =)?? ...pokračování na druhé straně...

Proč jsem v Chráněném bydlení
v Nosislavi
Klientkám chráněného bydlení jsme položili otázku “Proč vlastně využívají
službu v Nosislavi”. Odpovědi jsou různé. Některé z nich vám budeme
postupně předkládat. Je zajímavé slyšet, co člověka vede k tomu, že ze
svého domova jde do pobytové služby.
V Chráněném bydlení Nosislav
jsem proto, že už nejsem soběstačná, že někdy neudržím rovnováhu, musím chodit s chodítkem. Dcera je sama po operaci a nezvládla
by se o mě starat. Vždycky jsem si
přála žít na stáří v kolektivu, mezi
stejně starými. Je pro mě důležité,
že vím, že se o mě po všech stránkách postarají. Mám zajištěnou, péči, jídlo, čisté prádlo, pomáhají mi
zde s pohybem, ale i s myšlením.
Mám zde pomoc, když jí potřebuji.

Soutěž Pečovatelka
roku
… pokračování z první strany…
Oba jsou to velmi milí lidé
s úsměvem na rtech. Po vyhlášení
výsledků a předání cen nás čekal
bohatý raut spojený s hudebním
vystoupením.

Blanka Bednářová

Diakonské střípky

Smutný příběh, který se snaží přiblížit život inteligentní a úspěšné
ženy. Alice je profesorkou na univerzitě, má úžasnou rodinu, dospívající děti a manžela, se kterým si
rozumí. Vede spokojený život
a skoro nic jí nechybí, jenom občas
něco zapomene – věc, slovo, ale to
se přece stává. Kolem padesáti je jí
diagnostikována Alzheimerova choroba. V příběhu sledujeme, jak se
s ní vyrovnává nejen ona, ale i celá
její rodina, přátelé a kolegové. Do
příběhu se můžeme ponořit v knize
nebo zhlédnout stejnojmenný film.
Lenka Svobovodá

Kdo pro vás píše
úvodníky
V loňském roce jste se mohli v
úvodnících seznámit s vedoucími
jednotlivých služeb a se správním aparátem brněnské Diakonie.

Nové zkušenosti a nové zážitky
beru jako přínos do svého života.
To je za mě vše. Snad jsem se
s Vámi podělila o vše. I když? Ještě musím dodat, že potom přišla
fáze gratulací od přátel a rodiny.
To nemůžu vynechat. To jistě chápete. Ale teď už opravdu vše.
Mějte se všichni moc a moc hezky
a přeji Vám spoustu důvodů mít
úsměv na rtech. A nezapomínejte,
že úsměv je zdarma a nic nás nestojí a někoho může udělat šťastným.

Doporučujeme
knihu a film:
POŘÁD JSEM TO
JÁ

Z tvorby našich klientů
USMIŘOVÁNÍ

V letošním roce vám chceme
představit farářky a faráře našich
partnerských sborů.
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"S usmiřováním je to
těžké. Člověk může
být nápomocný, ale
záleží na
lidech, kterých se to
týká."
Jirka
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