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Den pro Diakonii
V červnu jsme již tradičně oslavili
„Den pro Diakonii". Den, kdy se
společně potkáváme, abychom
oslavili naše služby. Z našich řad
bylo pověřováno do služby šest
nových zaměstnanců. Těší nás, že
vám či lidem ve vašem okolí můžeme poskytovat sociální služby.
Jsme hrdí na to, co děláme.
A jsme rádi spolu.

Vyrostl jsem v kraji, kde když vykvetl zlatobýl, bylo jasné, že prázdniny jsou u konce. Nebo si to tak
alespoň pamatuji. Nejhezčí byly ty
po maturitě a přijímačkách na vysokou. Jedno období bylo nakonec
úspěšně ukončeno a na to další
jsem se fakt těšil. Také byly nejdelší. A zlatobýl mi tehdy vůbec nevadil. Táborovým láskám se ještě
psaly dopisy a poštovní schránku
jsem otevíral opravdu dychtivě.
Teď chodím do práce. Na tábory
jezdím jako vedoucí a mám z nich
občas stres. Rozplánovat přesuny
dětí nebo odjet na dovolenou mívá
k romantice někdo dost daleko.
A do plavek jsem zase nezhubnul!
Ale přece jenom mají ten čas a slovo prázdniny pořád ještě své kouzlo.
Tak ať vám zlatobýl kvete co
nejpozději, ve schránce najdete
i něco jiného než účty, výpisy a letáky a voda v rybníku je akorát...
Ondřej Macek

Diakonie ČCE

Malování
v zahradě
Malování v zahradě je pravidelná
akce ZUŠ v Židlochovicích, která
probíhá před začátkem prázdnin.
Sejdou se všichni, kdo chtějí kreslit, dostanou téma a mohou se do
toho směle pustit. Malování je doprovázeno vystoupením žáků hudební sekce ZUŠ.

Rádi jsme přijali pozvání na tuto
krásnou akci a představili činnost
poradny Kontaktního místa České
alzheimerovské společnosti. Těšíme se zase příští rok!

Noc kostelů

Setkání sekcí
Práci je potřeba si umět užít. Naše
vedoucí, Hanka Prchalová z Chráněného bydlení Nosislav a Jana
Gomolová z Pečovatelské služby
v Brně, si ji užily v Bystřici pod
Hostýnem na setkání sekcí.

S klienty Chráněného bydlení
Ovečka jsme se vydali na Noc
kostelů. Navštívili jsme Evangelický kostel v Brně Židenicích. Prohlédli jsme si nejen kostel, ale
i původní modlitebnu a vyplnili
jsme zábavný kvíz o tomto kostele.

Proč jsem
v Chráněném
bydlení
v Nosislavi

Benefiční aukce
obrazů
v Letovicích

Doporučujeme
film: MLUV S NÍ
Jsme diváky taneční kreace souboru. V hledišti sedí dva muži: jeden pláče, druhý se dívá. Touto
symetrií, zprvu absurdní, posléze
logickou, začíná film. Od prvního
obrazu víme, že budeme sledovat
dva příběhy, které se protnou
v tomtéž stavu čekání.

Obrazy od manželů Albertových,
které tu vidíte, si budete moci vydražit na Benefiční aukci v Letovicích, na kterou vás srdečně zveme!
Chráněné bydlení se pro mě stalo
druhým domovem. Jsem zde, protože potřebuji, aby se o mě někdo staral celý den. Kdybych zůstala doma,
nemohla bych nic, byla bych tam
sama a čekala bych, až za mnou
někdo přijde. Zde mám spoustu
možností, stále se něco děje. Je zde
výborný tým asistentek, které mi
vždy pomohou, když to potřebuji.
Každé odpoledne se těším na to, až
si s ostatními „bábuškami“ zahrajeme karty. Někdy se u hry poškorpíme, ale to k tomu patří, důležité je,
že jsme spolu a že zde máme
spoustu prostoru se pobavit a užít si
spoustu radosti.

Z tvorby našich
klientů: Jirka
"Buďme cukrem života a hořké
chvíle si nechme na žaludeční
problémy."

Diakonské střípky

vydává Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00, Brno
e-mail: stredisko@diakoniebrno.cz

Podpořte nás!

Mladý ošetřovatel Benigno už několik měsíců pečuje o mladou tanečnici Alicii, která po nehodě
upadla do kómatu. Zamiloval se do
nehybné a němé mladé ženy, vypráví jí o všem, co dělá. Na téže
klinice potká svého souseda z divadla. Marco je spisovatel, přítel
toreadorky Lydie, která je rovněž
v komatu poté, co ji nabral na rohy
býk. Oba muži čekají, zda se ženy
probudí: jeden tajně miluje dívku,
jež by za normálních okolností byla
pro něj nedosažitelná, druhý nemusí svou lásku skrývat, ale tuší,
že je ztracená. Jeden věří a doufá,
druhý pochybuje...
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