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Kontaktní místo v Židlochovicích
V srpnu 2020 jsme otevřeli pobočku Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v Komunitním centru v Židlochovicích. Po delší odmlce způsobené covidovou situací a opatřeními vás zveme na jarní besedu
s názvem: Zapomínání = Alzheimer?

Milí přátelé,
v epištole Koloským 2,7 nás
apoštol vybízí: Znovu a znovu
vzdávejte díky. Samozřejmě nejen pro lidi staré, ale také a hlavně pro ně je tohle důležité. Abychom v životě nezatrpkli, abychom se necítili stále ublížení,
abychom nebyli nevděční a nerudní, abychom pořád nevyčítali
něco mladým. Znovu a znovu
vzdávejte díky. To opakované
znovu a znovu naznačuje, že to
není samozřejmé, že je to možná
někdy i obtížné, a že vytrvalost
vděčnosti není samosebou. Je
třeba se ve vděčnosti cvičit,
ukázňovat, vždy znovu se k ní
vracet. Dar života a všechny
pestré dary si můžeme vždycky
znovu připomínat, děkovat za
lidi, události, věci atd. Vždycky je
za co děkovat! A navíc - to, co
jsme v Kristu dostali, je úžasné,
a je dobře o tom vědět, za to
děkovat a z toho žít. A tak Vám
v Diakonii přeji, abyste tuhle
vděčnost všichni cítili a společně
i jednotlivě projevovali.
Štěpán Hájek

Pokud to máte blíž do Židlochovic,
než do Brna, zastavte se za námi
každou 1. středu v měsíci od
13:00 do 17:00 hodin přímo do
Komunitního centra (Legionářská
950).
Poskytujeme pomoc a podporu
lidem s demenci a jejich rodinám. Nabízíme informační materiály, osobní a telefonické poradenství a bezplatné vyšetření
paměti pro osoby okolo 60 let
věku a starší.
Těšíme se na vás!

Canisterapie v Centru
denních služeb Brno
V únoru jsme započali milou
spolupráci s našimi příznivci,
a tak za námi začali pravidelně
docházet s canisterapeutickým
psem Zlatuškou. Ta se stala
hned miláčkem všech našich
klientů a moc se těší na další
setkání.
Děkujeme!

Proč jsem
v Chráněném bydlení
v Nosislavi
Do Chráněného bydlení přijde každý klient se svým novým životním příběhem, každý přijde se svým očekáváním. Na stejné otázky každý odpověděl jinak a pro nás je to část jejich životního příběhu.
Co je pro vás v chráněném
bydlení důležité?

Doporučujeme
film:
KLEPÁNÍ NA
NEBESKOU BRÁNU
Nejúspěšnější německý snímek
roku 1997 překvapí neotřelým využitím moderních filmových klišé,
humorem a originální symbiózou
hned několika žánrů.

Pomoc od asistentek. Je pro
mě důležité, že mám svůj pokoj a televizi, že si k obědu
můžu objednat, to co chci.
Proč jste v chráněném
bydlení?
Protože už nemůžu být sama
doma. Tady jsem spolu s dalšími a starají se o nás asistentky.

Solidarita s Ukrajinou
Hrdiny jsou dva muži, umírající na
rakovinu, kteří se rozhodnou, že si
"osladí" a "opepří" poslední dny,
které jim zbývají, cestou k moři.

Z tvorby našich klientů
LÁSKA
"Člověk se narodí z lásky, aby žil
pro lásku a umřel z lásky."
Jirka
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