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V prvé øadì nás pracovnì opustila              
na konci ledna 2018 posila, která zde 
pracovala témìø jeden rok – sociální 
pracovnice Daniela Peprnová. 
Dìkujeme jí za všechny  nápady                     
a energii, kterou do VITKU pøinesla. 
Novou posilou do týmu je Nikola 
Kováøová, která pøichází na 1–2 dny                  
v týdnu. A hledáme dalšího sociálního 
pracovníka nebo pracovnici, protože                  
k poslednímu dubnu se se námi rozlouèí 
dlouholetá kolegynì Renata Farná.

S klienty zaèínáme s tréninky na jarní 
fotbalový turnaj do Zlína, který se pravi-
delnì uskuteèòuje tøetí sobotu v dubnu. 
Klienti se na turnaj moc tìší. 

Pøedvedou, co se zase nového nauèili     
a jací jsou týmoví hráèi.  Pøedpokládaný 
termín turnaje je 21. dubna. Vìøíme              
v hojnou úèast.  

V rámci celoroèních aktivit s klienty 
chceme propojovat sport s podporou 
charitativních projektù pomocí aplikace 
EPP. Už jsme to tak dìlali vloni a zdálo 
se nám to užiteèné.  

Také se budeme v novém týmu snažit            
o vizuální promìnu klubu tak, aby pro-
støedí víc odpovídalo vkusu a zájmùm 
naší cílové skupiny.

Martin Stašek

ZPRÁVY Z VITKU



Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

MYSLÍME I NA RODINNÉ PEÈUJÍCÍ

V NADÌJI Zlín nám záleží nejenom                                
na našich klientech, jejich rodinách                 
a samozøejmì také našich zamìstnan-
cích, ale stále se snažíme pøemýšlet                    
i o tom, co mùžeme udìlat pro veøej-
nost. Pro ty, kterým nemùžeme nabíd-
nout konkrétní službu, ale zároveò                      
k nám pøicházejí v nìjaké tíživé životní 
situaci.

A proto je tady pro ty, kteøí peèují o své-
ho blízkého s Alzheimerovou nemocí, 
naše Kontaktní místo. Od loòského roku 
má svoji kanceláø na ulici Kvítková                 
ve Zlínì  v øadì obchodù za Hotelem       
Ondráš. 

Máme již ètyøi poradkynì – odbornice 
proškolené nejen ve znalostech o de-
menci, ale pøedevším v poradenské èin-
nosti. Tyto poradkynì jsou zde pro vás, 
a to vždy v dobì, na kterou se pøedem 
objednáte. Dovedou poradit, podpoøit 
vás ve starostech i vyslechnout, co kon-
krétního vás trápí. Mohou být i vaším 
dlouhodobým prùvodcem nelehkým             
obdobím péèe o vašeho blízkého, a to 
formou opakovaných setkání.

Zatím nepeèujete, ale všímáte si nìkte-
rých projevù chování svìdèících o zhor-
šující se pamìti, a� už vás samotných 
nebo vašich blízkých? V tom pøípadì 
nás mùžete také navštívit – pro vás je     
urèeno testování pamìti, které pomùže 
odhalit, zda je to „ještì v normì“, anebo 
by již bylo dobré podrobnìjší vyšetøení     
u lékaøe.

Ani jedna zmínìná varianta není                   
pro vás? Uvítali byste možnost popoví-
dat si a zjistit, jak péèi zvládají jiní peèu-
jící? Zda se potýkají s podobnými pro-
blémy? Chcete se trošku odreagovat? 
Nebát se zasmát èi si „beztrestnì“             
poplakat? To vše + krátká povídání              

a zamyšlení nad konkrétními tématy         
nabízí setkání peèujících na „Èajích              
o ètvrté“, které se koná jednou mìsíènì 
v naší útulné kanceláøi na Kvítkové. 

Podrobnosti ke všem aktivitám najdete 
na  nebo na face-
booku Kontaktního místa ÈALS Zlín.

Milí peèující z øad rodinných pøíslušníkù 
klientù domova èi stacionáøe – tato na-
bídka platí samozøejmì i pro vás! Vy 
všichni jste stále peèujícími a nejdùleži-
tìjšími osobami pro vaše blízké. Rádi       
se s vámi setkáme a� na Èaji o ètvrté     
nebo v rámci poradenství. 

Všechny zmínìné aktivity jsou bezplat-
né. Jen, prosím, nezapomeòte, že                   
na poradenství a testování je potøeba se 
objednat. Objednání je možné telefonic-
ky (575 758 131, 775 889 644), pøípad-
nì osobnì u sociálních pracovnic obou 
služeb nebo u vedoucí domova.

Jana Chovancová

www.alzheimerzlin.cz
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KONTAKTNÍ 
MÍSTO

ÈESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ 
SPOLEÈNOSTI ZLÍN 

http://www.alzheimerzlin.cz
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

POZDRAV Z KUCHYNÌ

SUROVINY: 

190 g celozrnné špaldové mouky
150 ml mléka
50 ml kefíru
1 sáèek sušeného nebo èerstvého droždí
3 žloutky
170 g ovesných vloèek (jemnì namletých)
50 g tøtinového cukru
70 ml oleje (mùžeme použít zdravìjší 
variantu napø. kokosový olej)
1 lžièka vanilkového extraktu
sušené ovoce dle chuti (nasekané meruòky, 
brusinky, rozinky podle toho, co máme 
doma), vejce na potøení, mandle na 
posypání.

Do hrníèku si z 50 ml ohøátého mléka, 
tøtinového cukru a droždí pøipravíme kvásek, 
který necháme odstát. Po dobu, co nám bude 
kvásek stát, si vyšleháme žloutky se zbylým 
mlékem a pøidáme nízkotuèné kefírové mlé-
ko. Do vyšlehané hmoty pøidáme ovesné 
vloèky, špaldovou mouku, olej a extrakt         
z vanilky. Jakmile máme tìsto vyšlehané, 
pøidáme sušené ovoce a kvásek. Takto 
vzniklé tìsto necháme stát alespoò hodinu 
na teplém místì, než vykyne. Z vykynutého 
tìsta vytvoøíme jeden velký bochánek, pøíp. 
nìkolik malých bochánkù. Potøeme rozšle-
haným vejcem, posypeme mandlemi a peèe-
me pøi 180°C do zlatova, zhruba 40–50 min.

VELIKONOÈN? MAZANEC

Dobrou chu� pøejí pracovníci z kuchynì! 

TVOØENÍ S DÌTMI ZE ZŠ KVÍTKOVÁ

TVOØENÍ S DÌTMI Z MALENOVICCIMBÁLOVKA STRUNKA
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PØÍPRAVA NA REAUDIT VÁŽKY

Pøed dvìma lety jsme v domovì                          
i v denním stacionáøi zažívali chvíle 
napjatého oèekávání – projdeme nebo 
neprojdeme? Jak auditorky z Èeské 
alzheimerovské spoleènosti ohodnotí 
námi poskytované služby lidem s de-
mencí? Pøestože jsme se na náš první 
audit pøipravovali velmi peèlivì                    
a zodpovìdnì, nervozita nás 
neopouštìla… v odpoledních hodinách 
dvou po sobì následujících dní se nám 
vždy velmi ulevilo – dopadli jsme 
výbornì! Získali jsme pro obì tyto 
služby Certifikát Vážka, který ÈALS 
kvalitním službám udìluje. Certifikát 

ovšem není napoøád, je pøidìlen jen          
na dva roky – a ty utekly až pøíliš rychle. 
A tak je tady opìt období pøípravy, práce 
na sebehodnotícím dotazníku a chvíle 
oèekávání. Ještì nemáme pøesnì 
stanoveny termíny auditù, ale jistì to 
bude nejpozdìji v kvìtnu. Už sice trošku 
víme, co nás èeká, ale zároveò je, jak 
øíkají sportovci, vždycky tìžší medaili 
obhájit než ji získat poprvé. A tak nám, 
prosíme, držte palce! Nechceme jen 
získat medaili, chceme se i díky Vážce 
stále zlepšovat v naší práci, aby se 
klientùm u nás dobøe žilo. 

Jana Chovancová

LETÁK PRO SENIORSKÉ SLUŽBY JE V NOVÉM KABÁTÌ! 
Trvalo to sice pomìrnì dlouho, ale povedlo se – ve spolupráci s grafièkou jsme 
pøipravili aktualizovaný informaèní letáèek. Je proveden v novém vizuálním stylu 
NADÌJE a hlavnì v nìm najdete informace ke všem našim službám pro lidi ve stáøí 
na jednom místì.

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

NÁVŠTÌVA VÝSTAVY F. ZUSKY
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

JEŽÍŠKOVA VNOUÈATA

DÌVÈICE Z VONICE

MIKULÁŠSKÁ HARMONIKA

DÌCKA Z KUNOVIC
MUZIKOTERAPIE 

S DÌTMI ZE ZŠ
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PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme za spolupráci spoleènosti RV 
Print, která nám tiskne propagaèní 
materiály Kabelkového VELEtrhu.

Dìkujeme panu Radku Lukovskému,          
že s námi pomáhá zpøíjemòovat životy 
lidem, kteøí se neobejdou bez pomoci             
a zaslouží si povšimnutí. 

Dìkujeme mu za dlouholeté partnerství 
a za finanèní dar z adventní akce v jeho 
obchodì – za každou zakoupenou 
kabelku 10 Kè pro NADÌJI. 

Od loòského roku toužíme po tom, aby 
všichni obyvatelé Domu pokojného stáøí 
mohli trávit hezké dny na zahradì, v pøí-
jemném místì, kde bude chládek a sou-
kromí – v pergole. Aby i ležící klienti byli 
na èerstvém vzduchu a mìli stejné mož-
nosti jako ti, kteøí mají více síly a jsou 
samostatnìjší. Na realizaci tohoto zámì-
ru jsme využili výtìžek z Kabelkového 
VELEtrhu 2017 – návrh, výkopové                  

PERGOLA NA ZAHRADÌ
DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ

a terénní práce, stavba zpevnìné plo-
chy. To všechno už máme. Nyní máme 
pøed sebou velký závazek. Dostavìt 
samotnou pergolu. Pomùžete nám? 
Darujte nám své kabelky a kupte si                
na VELEtrhu nové. Blíží se hezké dny                
a v tìch pøece všichni chceme být ven-
ku. Dìkujeme!

Jana Škývarová, fundraiser

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

Dne 18. 1. 2018 probìhlo slavností ote-
vøení nového chránìného bydlení Desít-
ky. Proè Desítky? Sám název napovídá 
- bydlení pro deset klientù, na ulici Tomá-
še Bati 1010, samé desítky, proto ten 
název.

Slavnostního otevøení se zúèastnili 
významní hosté, kteøí se podíleli             
na tom, aby projekt vznikl. Díky nim byla 
deseti klientùm dána možnost pracovat 
na sobì, získávat nové zkušenosti, zna-
losti a dovednosti, potøebné pro bìžný 
život ve spoleènosti, být samostatnìjší        
a ménì závislí na sociálních službách.

Prùvodcovstvím novým chránìným byd-
lením se ujali samotní klienti a provádìli 
hosty jednotlivými byty. Klienti s pomocí 
pracovníkù chránìného bydlení nachys-
tali obèerstvení. Upekli štrúdl, slané 

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ DESÍTKY

tyèinky a šneky. Po prohlídce se mohli 
hosté obèerstvit a spoleènì pøipít sek-
tem na š�astný a spokojený život 
nových obyvatel Desítky. 

Na památku nám hosté zaznamenali 
vzkazy a pozdravy zápisem do kroniky, 
která vznikla právì pro tuto pøíležitost. 

Jitka Slováková
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JAKÉ BYLY VÁNOCE V DÍLNÁCH?

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

Se zaèátkem nového roku se ohlížíme 
za tím uplynulým. Toto období je pra-
videlnì spojeno se zvýšeným stresem, 
roste množství povinností pracovních          
i tìch soukromých a sil èasto velmi 
rychle ubývá. Pøesto se dìjí vìci, které 
nabíjí a v tomto splašeném èase dávají 
možnost zastavit se, nabrat síly a uvì-
domit si, že právì pro tyto okamžiky       
má celé naše snažení smysl.

Pro nás bylo takových momentù nìkolik, 
v závìru loòského roku i zaèátkem toho 
nového.

Advent samotný pro mnohé z nás zna-
menal zajištìní krásných a pohodových 
svátkù nejen doma pro naše nejbližší, 
ale také našim klientùm, pøípadnì          
v pracovním kolektivu. O to nároènìjší 
pak mohl být. I pøes veškerý shon se 
však potvrdilo, že Vánoce jsou svátky 
klidu, míru a také setkávání s blízkými. 
Pøedtím, než jsme se všichni uchýlili             
ke svým rodinám a pøátelùm oslavit 
Vánoce, sešli jsme se na dílnách, kde 
jsme mìli Vánoce tak trochu v pøedsti-
hu. Na tuto velkou událost se tìšili jak 

klienti, tak samotní zamìstnanci. 
Pøípravy zaèaly již nìkolik dní                  
pøed samotnými „dílenskými Vánocemi“. 
S klienty jsme pekli cukroví, abychom 
mìli co nabídnout na sváteèní stùl.    
Také jsme zdobili stromeèek a celé dílny 
výrobky od klientù. Když pøišel den D, 
všichni se sváteènì ustrojili a sesedli se 
ke spoleènému stolu, kde již èekalo 
napeèené cukroví a ovoce. Naše 
pozvání pøijal i otec Ivan s otcem 
Janem. Spoleènì jsme se pomodlili         
a také nám øekli pár milých slov o pod-
statì Vánoc. Poté jsme všichni zpívali 
koledy u stromeèku a povídali jsme si             
o vánoèních zvycích. Na závìr pøišlo 
velké pøekvapení, hlavnì pro jednoho        
z klientù, a to Ros�u Kubelku. Ros�u 
navštívili žáci ze tøídy 3. C Základní 
školy Mikoláše Alše a pøedali mu jako 
vánoèní dárek novou akustickou kytaru, 
na kterou se všichni složili. Žáci               
do NADÌJE pøinesli Betlémské svìtlo,  
u nìhož také zazpívali pár pøipravených 
písní spoleènì s Ros�ou. 

Aneta Kvapilová



ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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VALENTÝNSKÉ SETKÁNÍ

V polovinì února naše dílny navštívila 
skupina Ká-duet, aby spoleènì s námi 
oslavila svátek svatého Valentýna. 
Všem zúèastnìným udìlalo živé vystou-
pení ohromnou radost. Klienti se na ten-
to den spoleènì s pracovníky pøipravo-
vali a tvoøili pìknou výzdobu hlavnì            
ze srdíèek v rùzných podobách, aby       
na dílnách navodili pøíjemnou atmosfé-
ru. Pøi pøípravách probíhaly milé debaty 
nejen o svatém Valentýnu, ale pøede-
vším o lidech nám blízkých, o láskách 
bývalých, souèasných i tìch budoucích. 
Pozvání na Valentýnskou diskotéku pøi-
jali i klienti z Tkalcovny a Svíèkárny, tak-
též pøijeli klienti z otrokovické NADÌJE. 
Skupina Ká-duet zahrála známé písniè

ky, na které všichni s velkým nadšením 
tancovali a užívali si spoleènou radost       
a strávený èas.

Klientùm z Letné se v rámci nácviku 
øemeslných prací podaøilo zhotovit krás-
ný hmyzí hotel pro zahradu Domu 
pokojného stáøí na Jižních Svazích. 
Slavnostní pøedání probìhlo s milým 
podìkováním a ocenìním všech, kteøí 
se na výrobì podíleli a rovnou objed-
návkou dalšího hotýlku, tentokrát men-
šího. Ten stávající nyní èeká na své osa-
zení a první hmyzí obyvatele. Vìøíme         
a jsme rádi, že radost bude dìlat nejen 
jim, ale všem obyvatelùm i návštìvní-
kùm Domu pokojného stáøí.

Aneta Kvapilová



Chceme podìkovat. A to canisterapeut-
ce  Petøe Malé, která dochází na Svíè-
kárnu jednou za ètrnáct dní v doprovodu 
border kolie Adélky. Setkávání probíhá 
již tøetí rok. Odpoledne v jejich spoleè-
nosti je nabité aktivitou. Klienti si vždy 
Adélku vyèešou, pìknì upraví, mohou 
si zvolit mezi nejrùznìjšími obleèky                 
a obojky. Poté je Adélka pøipravena                 
na sportovní èást, v níž klienti volají 
pejska k pøekážkám nebo k tunelu.                  
Pøirozenì tak procvièují výslovnost, 
postøeh, schopnost rychle reagovat.                   
Klienti vyberou z nìkolika druhù pøeká-
žek nebo postaví celou dráhu. Pøi výro-
bì pomùcek pomáhá celá dílna.                       
Po fyzicky nároènìjších aktivitách pøijde 
chvilka na pomazlení ve formì hry. Èlo-
vìk si zaváže oèi, najít pak Adin ocásek 
není tak snadné, ale o to zábavnìjší.

Klientka Martina mìla celý život                 
po nepìkném zážitku strach z pejskù, 
po domluvì se zaèala pøed pùl rokem 
úèastnit našich setkání s Adélkou.              

K ÈEMU JE DOBRÁ CANISTERAPIE
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

Pod vedením pracovnice jí pøedá piškot, 
v kolektivu opadá z Martiny obava, je 
ochotná Áïu pohladit, na tváøi se jí obje-
ví úsmìv. Martina zaèala rozlišovat cizí 
pejsky, ke kterým je dobré mít respekt,     
a naši Adélku, kterou mùže bez obav 
pohladit. 

Poslední minuty canisterapie tradiènì 
patøí høe na hledanou. Pøi hledání se 
všichni snaží Adélce úkol usnadnit. Díky 
odbornému výkladu Petry všichni vìdí, 
že pejsek lidské øeèi nerozumí, napoví-
dat se musí jinak – k tomu je potøeba se 
do pejska vcítit, pak už je jen krok k lep-
šímu porozumìní lidem. 

Áïa provází své lidské kamarády                     
pøi získávání a prohlubování dovedností 
v mnoha oblastech života. Zprostøedko-
vává jim složitý svìt, do kterého se sna-
ží proniknout. Velké díky patøí Petøe 
Malé za dokonalou a velmi nároènou 
pøípravu Adélky pro tak dùležité úlohy.

Kateøina Pokludová
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

CO BYLO A BUDE V TKALCOVNÌ

Je to již více než pùl roku, co jsme se                
s Tkalcovnou pøestìhovali na novou 
adresu na Honech I/5540.

Vìøíme, že se nám spoleènì daøí vytvá-
øet pøíjemné pracovištì pro klienty i pra-
covníky, stejnì jako místo pro setkávání 
s lidmi. Prostory jsou menší, ale o to 
útulnìjší, s domáckou atmosférou.                  
V dílnì máme pìt tkalcovských stavù, 
které jsou neustále v provozu. Novì zde 
rozšiøujeme i výrobu svíèek z parafínu            
a vèelího vosku. V Tkalcovnì máme 
opìt i obchùdek s našimi výrobky.

Pøed Vánoci jsme na „novém“ uspoøá

TRÉNINKOVÝ BYT - GARSONKA
Od èervna 2017 jsme z garsonky                    
na chránìném bydlení udìlali tréninko-
vou bytovou jednotku pro jednu osobu. 
Bydlí v ní Míša R., která by se chtìla 
hodnì osamostatnit, aby v budoucnu 
byla co nejménì závislá na pomoci dru-
hých.  Pomalu se vše uèí a postupuje 

dali Adventní jarmark na plácku, který 
mìl pøíjemnou vánoèní atmosféru. Lidé 
z okolí mìli možnost se s námi, coby 
novými sousedy, seznámit, nakoupit si 
originální dárky, zapojit se v kreativním 
workshopu. Pøivítali jsme dìti ze škol             
a školek, pozdìji odpoledne pak                       
i spoustu našich sousedù a pøátel. Rádi 
bychom tak z této akce udìlali pøíjem-
nou tradici, která bude mít i jarní obdobu 
– Velikonoèní jarmark na plácku. Jeho 
první roèník se kvapem blíží, probìhne 
již 22. bøezna. Srdeènì zveme a tìšíme 
se na další milá setkání.

Alice Marková

malými krùèky ke svému snu. V øíjnu 
ovšem udìlala krok velký a z uspoøe-
ných penìz si koupila vlastní praèku,              
ze které má obrovskou radost i pøes to, 
že ji èeká další uèení a osvojování 
nových dovedností.

PØEDÁNÍ HMYZÍHO HOTELU NÁVŠTÌVA ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ
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Do budoucna nás èeká mnoho výzev, 
kdy se klienti budou uèit zcela novému     
a samostatnìjšímu stylu života. Vìøím 
však, že jsou dostateènì motivováni 
novým prostøedím a vhodnými podmín-
kami. Vìøím také, že v této spokojenosti 
se jim pùjde kupøedu lépe a snadnìji. 
Chtìl bych jménem pracovníkù i klientù 
moc podìkovat všem lidem, co se           
na tomto užiteèném projektu podíleli. 

Mira Štìpán

CO PØINESLY PRVNÍ DVA MÌSÍCE
NA DESÍTCE

Bude to už témìø dva mìsíce, kdy se      
na „Desítku“ nastìhovali noví klienti 
chránìného bydlení ve Zlínì. První dny 
byly nároèné jak pro pracovníky, tak                
pro klienty. Vše se dìlo ve velkém 
tempu, ale nezapomínalo se na to 
nejdùležitìjší - lidský pøístup a nadhled              
i v nároèných poèáteèních situacích, kdy 
se snažilo opravdu velké množství lidí 
èinit tak, aby se služba plynule rozjela             
a klienti si co nejlépe navykli novému 
prostøedí.

I když zaøízení funguje teprve necelé 
dva mìsíce, pøijde nám, jako by tu stálo 
odjakživa.  Poèáteèní rozpaky klientù, 
kteøí pøišli z rodin èi jiných chránìných 
bydlení, se bìhem pár dnù zmìnily                 
v radost z nenadálé šance v životì.                
Na klientech je patrné, že se jim                          
v bytech velmi líbí a užívají si nové 
situace, pøíležitosti, svobodu, ale také 
se uèí zodpovìdnostem, které takový 
život pøináší. Nìkteré klienty známe již          
z našeho pùvodního chránìného bydle-
ní a je zajímavé pozorovat, jak se už 
bìhem krátké doby provozu zaøízení 
posunuli kupøedu. Èlovìka to motivuje         
a øíká si, že tato práce má opravdový 
smysl.






