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INFORMACE

Milé ètenáøky a ètenáøi,
taky vás to nìkdy napadne? Vìci se nemìní k lepšímu, rozhodují za nás jiní,
o problémy bìžných lidí se nikdo nestará, planeta je nièena stále víc a my sami
s tím nemùžeme nic udìlat? Ten pocit dobøe znám a proto se s vámi podìlím
o myšlenky rabína Schneersona:
„Všichni žijeme ve stejném svìtì. Když jeden èlovìk trpí bolestí, všichni bychom
ji mìli pociovat: pokud je èlovìk úspìšný, mìlo by to všem pøinést užitek.
Každému z nás byla dána možnost výbìru buï vidìt skrytou jednotu, nebo se
na vìci dívat jiným zpùsobem a starat se jen o sebe, dokonce na úkor ostatních.
Odpovìdnost je jeden z nejvìtších darù, které nám Bùh dal: dar být aktivními
úèastníky v dynamickém rozvoji svìta. Nesmíme nikdy opomíjet tento dar. V jemné
rovnováze, na níž závisí osud celého svìta, mùže záležet na jednom skutku, který
nakloní misky vah.“ (Citát z knihy Smysluplný život od Simona Jacobsona).
Na dalších stránkách se doètete o lidech, kteøí dávají svùj èas, peníze, péèi, námahu, práci nad rámec bìžných povinností nebo nápady. Nejen lidé sami za sebe,
ale také z firem a úøadù. Právì to jsou aktivní úèastníci v dynamickém rozvoji svìta, o kterých mluví rabín Schneerson. Nemusíme rozlišovat, jestli jde o velké nebo
malé „skutky“, jestli nakloní „misky vah“. Víme, že jde o osobní odpovìdnost
a dobrý vztah ke svìtu. Je dobré to pøipomenout.
Pøeji vám všem radost z každého dne!
Kateøina Pivoòková

ZA PODPORU V ROCE 2019
DÌKUJEME
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Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ

ZNÁTE VŠICHNI KVÌTU
Z VIZOVICKÉHO NÍZKOPRAHU?
Dostala nelehký úkol, pøedstavit sama
sebe tìm, kteøí ji ještì neznají.
„Jmenuji se Kvìta Smrèková a od loòského dubna pracuji v nízkoprahovém
zaøízení pro dìti a mládež. Vystudovala
jsem sociální pedagogiku a ze své
profesní minulosti nejradìji vzpomínám
na práci s nejmenšími dìtmi v lesní
školce.
Miluji knihy, psy, dobré jídlo a v poslední
dobì jsem si oblíbila bìh. Své vášnì
používám jako prostøedek k navázání
osobního vztahu s klienty i v preventivní

práci. Nìkteré mé nápady jsou úspìšnìjší, nìkteré ménì. Napøíklad dílny
vaøení s dobrým zdravým jídlem mají
úspìch. Naopak se ètením a knihami
mì klienti odkázali do patøièných mezí.
I když žiji ve Zlínì, Vizovice mám ráda.
Dojíždìní mnì nedìlá problémy, cestu
vlakem využívám k oblíbené èetbì
a autem jsem v práci zanedlouho.
Životní krédo nemám, ale líbí se mnì
toto: Pokud jsi pøesvìdèený, že nìco
dokážeš, nebo si myslíš, že nedokážeš,
v obou pøípadech máš pravdu.“
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

NÁVŠTÌVA CUKRÁRNY
U ŠARMANÙ V KAŠAVÌ
Nápad navštívit cukrárnu vznikl z rozhovorù o tom, co si seniorky žijící v Domì
pokojného stáøí pøejí a co chtìjí ještì
zažít. Kávu a zákusky mùžeme pro
všechny obyvatele objednat, ale zajít si
pøímo do cukrárny, mít možnost si sám
vybrat to, co vyhovuje momentálním
chutím, to bylo velmi lákavé. K pøání se
pøipojila myšlenka spojit „mlsání“ s výletem po okolí. Proto výbìr padl na mimozlínskou cukrárnu U Šarmanù v Kašavì.
Majitelé nám nabídli bezbariérové prostøedí, osobní pomoc a milý pøístup.
Jezdíme do cukrárny pravidelnì jednou
za mìsíc. Obyvatelé našeho domova se
støídají a jejich zájem zatím neupadá.
Vždycky si udìláme radost kávou,
zákusky a jinými dobrotami. Pøípitek
na zdraví likérem také nemùže chybìt.
Okružní jízdou po okolí Zlínska si spokojené seniorky pøipomínají místa, které
znaly (napø. okolí Kašavy a Vlèkové,
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vìtrný kamenný mlýn ve Štípì, kostel
Narození panny Marie ve Štípì). Hodnì
si o prožitcích zpìtnì vyprávíme.
Tìšíme se na další cestu do Kašavy.
Hana Svobodová

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

PØEPSALI UŽ STO ŽIVOTNÍCH
PØÍBÌHÙ
V mìsíci kvìtnu jsme v denním stacionáøi uzavøeli jubilejní 100. smlouvu
o poskytování sociálních služeb.
Nìkomu mùže možná pøijít na mysl,
že to není zas tak vysoké èíslo. Ale
pro nás má toto èíslo významnou
hodnotu. Zahrnuje v sobì sto pøíbìhù
pomoci, doprovázení, øešení všelijakých
obtíží. Na každého jednoho klienta se
váže celá rodina, která o nìj peèuje

v domácím prostøedí a tedy další životní
pøíbìhy, boje a radosti. Za tímto èíslem
je tedy skryto mnohem víc, než se zdá.
Jsem hrdá na to, že jsme mohli ke každému osobnímu pøíbìhu našeho klienta
pøipsat alespoò pár stránek. Stránek
s obsahem: blízkost druhého èlovìka,
pomoc s pøijetím nemoci, podpora
pøi péèi…
Lucie Brhlová

OTEVÍRÁME DRUHÝ STACIONÁØ
PRO LIDI S DEMENCÍ
V souèasné dobì provozujeme denní
stacionáø pro lidi žijící s demencí, jednoduše „školku pro seniory“, na ulici
Voženílkova na Jižních Svazích.
Poskytujeme odbornou péèi pro 10 lidí
s demencí v laskavém a bezpeèném
prostøedí, podáváme tìmto lidem stravu,
individuálnì se každému vìnujeme
a podnìcujeme k èinnostem. V pøípadì
potøeby dopravujeme do i ze stacionáøe.
Již šestým rokem odlehèujeme v pracovních dnech peèujícím rodinám.
S naší pomocí nemusí opouštìt své
zamìstnání a pøizpùsobovat celých
24 hodin péèi o blízkého èlovìka
s demencí.
Protože kapacity máme naplnìny
a poptávka stále není uspokojena, rozhodli jsme se rozšíøit službu o dalších
10 míst. Našli jsme vyhovující prostory
na ulici Zelinova, které se právì upravují
tak, aby byly vhodné pro potøeby práce

s lidmi s demencí. Èeká nás také zaøizování nábytkem, stìhování nezbytností
k fungování služby, poøízení automobilu,
hledání nových zamìstnancù, zájemcù.
Uvìdomujeme si, jak velké množství práce je pøed námi. Ale protože zlínská
NADÌJE chce pomáhat lidem s demencí a jejich peèujícím, jdeme do toho
s vervou a odhodláním.
Jana Škývarová
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ROZHOVOR

MYSLELA JSEM, ŽE TO ZVLÁDÁM,
ALE OPAK BYL PRAVDOU
Otevøený rozhovor s Pavlínou Odvárkovou, která sdílela spoleènou domácnost
s babièkou žijící s Alzheimerovou chorobou – pokraèování.
Nìkolikrát z vyèerpání omdlela, ocitla se
v nemocnici. Problémy tudíž nebyly jen
s babièkou, ale øešila svoje osobní bìžné starosti. Dìti, škola, partnerská krize,
pracovní záležitosti.
Pomáhal Vám nìkdo? Mìla jste nìkoho
na blízku?
Z rodiny jen málo. Je to smutné, ale je
to tak. Oporu jsem hledala v sobì a pak
v pøíteli. Nejvíc pro mì znamenala
neèekaná a velká podpora pøítelovy
maminky.
Jak dlouho trvalo toto pro všechny
nároèné období?
Celkem ètyøi roky. Z toho dva byla
babièka pouze doma a další dva roky,
než se její zdravotní stav zhoršil úplnì,
docházela dennì do denního stacionáøe. Když byla babièka sama doma,
tak byla hroznì smutná. Èekala, až pøijdu z práce domù a budu se jí vìnovat.
Myslím, že moje babièka byla jednou z
mnoha seniorù, kterým chybìla náplò
dne. Ve stacionáøi to bylo fajn. Mìli stále
nìjakou èinnost, která zamìstnávala
babièce i dalším klientùm hlavu i ruce.
Teï má babièka celodenní péèi v Domì
pokojného stáøí.
A jaká je souèasnost?
Teï je to úžasné. Babièka je nìjakou
dobu v domovì a je spokojená. A když
je spokojená babièka, jsem i já. Za babièkou docházím pravidelnì, èasto ji
vytáhnu na kafe, jezdíme do Holešova
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do jedné stylové kavárny nebo do Vizovic do èokoládovny. Povídáme si a co
na tom, že je to desetkrát jedno a to
samé. Doprovázejí nás moji dva pejsci,
jsou to milí spoleèníci. Letos babièka
bude mít devadesát, budeme slavit.
Pozvu jí na becherovku a doufám, že
zažijeme ještì hodnì spoleèných oslav
a setkání.
Paní Odvárková na závìr našeho povídání s úsmìvem a èirou dávkou optimismu dodává: „Jednou o tom napíšu knížku. Takovou, aby nezarmoutila, ale naopak lidi povzbudila a možná byla trochu
návodem, jak peèovat s láskou a zároveò se neutopit v záplavì té pomoci
druhému.“
Dìkujeme za rozhovor.
Rozhovor vedla
a zaznamenala Zuzana Šlúchová

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

ŽIJE S DEMENCÍ A MLUVÍ O NÍ
Paní Nina žije s Alzheimerovou nemocí
již dvanáct let. Pøestávala zvládat práci
úèetní. Zapomínala. Obèas se ztratila
na známých místech. Cítila, že pomaleji
uvažuje, rozhodování jí pùsobí problémy. "Zcela se mi zmìnil život." zavzpomínala Nina Baláèková na chvíle, kdy jí
lékaø sdìlil diagnózu. O nemoci veøejnì
hovoøí, otevírá téma demence, pøedstavuje nemoc tak, jak ji lidé prožívají.
Pøijala pozvání a navštívila naši poboèku ve Zlínì. Vìnovala svùj èas veøejnosti, peèovatelùm, všem, kteøí mìli zájem
dozvìdìt se víc, než co se doètou
z knih. Potøebujeme slyšet hlas tìch, kteøí žijí s konkrétním postižením nebo
nemocí. Takový èlovìk nás mùže
navést, jak dìlat práci dobøe. Na svìtì
tato choroba postihne každé tøi vteøiny

jednoho èlovìka. V souèasnosti se urèitá forma demence vyskytuje u více než
sedmi miliónù obyvatel Evropy. Otevøenost k tématu vnímá Nina Baláèková
jako poslání. "Musela jsem se nemoci
pøizpùsobit, pøijmout ji a zaèít s ní žít."
Svým pøíbìhem se snaží pomoci nemocným i peèujícím. Díky lékùm,
pravidelnému cvièení, mentální aktivitì,
stálému uèení, bohatým sociálním kontaktùm i podpoøe rodiny se jí daøí
s nemocí bojovat. V mnoha smìrech je
zcela samostatná, v jiných ale samozøejmì potøebuje podporu rodiny a pøátel. Pojïte i vy mluvit o demenci. Služby
Kontaktního místa Èeské alzheimerovské spoleènosti jsou vám k dispozici!
Jana Škývarová
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FUNDRAISING

KABELKOVÝ VELETRH OÈIMA
ALICE
„Pracuji v NADÌJI už osmnáctým rokem
a ještì jsem na Kabelkovém VELEtrhu
nebyla.“ øíká Alice Marková, zamìstnanec sociálnì terapeutické dílny Tkalcovna. „Nikdy jsem nebyla, až letos. Jen
jednou jsem doprovázela klientky z dílny, aby si mohly vybrat nìjakou kabelku. Akce se vìtšinou úèastnil stejný tým
kolegyò, až letos pøišla výzva o rozšíøení realizaèního týmu. Vidìla jsme
na vlastní oèi, kolik práce a doslova
fyzické døiny musejí kolegynì každoroènì vynaložit, aby byla akce úspìšná
a splnila svùj úèel. Celoroèní sbírání
kabelek, jejich tøídìní a naceòování,
oslovování sponzorù, hledání nových
dárcù i sbìrných míst, tahání beden.
Moc se mi líbilo, že se síly ze všech
našich støedisek spojily, vládla fajn atmosféra. Vidìla jsem se s kolegynìmi, které èasto osobnì nepotkávám, pozdravila se s kamarádkami, které si pøišly
nakoupit. Letošní roèník se opìt vydaøil,

dámy nakoupily, s úsmìvem zaplatily
a podpoøily dobrou vìc. Osobní tøešnièkou na dortu se pro mì stal krásný retro
kousek, který jsem již vynesla na divadelní premiéru.”
Alice Marková

3 + 2 + 1 = SEDACÍ SOUPRAVA
JAKO NOVÁ
Pan František Žùrek, majitel firmy LENA
– výroba nábytku, navštívil Dùm pokojného stáøí a nabídl nám renovaci sedací
soupravy, která slouží návštìvám i obyvatelùm domova. Dìkujeme vnímavému
pøístupu pana majitele a šikovným rukám èalouníkù, díky kterým máme krásnou sedaèku, pro pøíjemné posezení.
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FUNDRAISING

SETKÁNÍ POD PERGOLOU
Na zaèátku mìsíce èervna pøijali pozvání k setkání pod pergolou na zahradu Domu
pokojného stáøí naši podporovatelé a dárci. Paní øeditelka podìkovala všem za uplynulou spolupráci a seznámila pøítomné s plány na pøíští mìsíce.

Tichá výzva
Chcete se zapojit do Tiché aukce laskavosti
jako dárce zajímavé èinnosti, vìci nebo èehokoliv neobvyklého? Neváhejte a kontaktujte
nás! Tìšíme se na spolupráci s vámi.
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

MEDAILE ZDALEKA
Ve dnech 7. 3. – 22. 3. 2019 odletìli
3 sportovci zlínské NADÌJE s doprovodem do Spojených arabských emirátù.
Zúèastnili se Svìtových letních her
Speciálních olympionád ve mìstech Abu
Dhabi a Dubaji spolu s 64 èlennou výpravou ve složení sportovcù, partnerù, trenérù, lékaøského doprovodu, èestného
pøedsedy SO a národní øeditelky SO
a reprezentovali Èeskou republiku. Naši
organizaci reprezentovala Petra Machù
(sportovec) a Aneta Kvapilová (partner)
v Bocce a Pavel Chrastina a Miroslav
Galia, kteøí hráli fotbal za Sjednocenou
kopanou Zlín. Fotbalisté mìli pøed sebou
jasný cíl - obhájit støíbrnou medaili
ze Svìtových her 2015 v Los Angeles.
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To se bohužel nepodaøilo a obsadili páté
místo. Naopak zlínská dìvèata byla velmi
úspìšná. Petra první soutìžila v kategorii
single, kde získala støíbrnou medaili
a poté spoleènì s Anetou vybojovaly zlatou medaili v kategorii Unified. Ètyøi hrací
dny byly velmi napínavé a nároèné, ale
odmìna v podobì støíbrné a zlaté medaile
všem vykouzlila úsmìv na rtech. Mottem
celých her bylo „MEET THE DETERMINED“ (potkat odhodlané). Toto motto
sportovci z ÈR zcela naplnili, soutìžili
s obrovským nasazením a odhodláním
a pro Èeskou republiku pøivezli celkem
21 medailí.
Aneta Kvapilová

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

MALÍ PODNIKATELÉ PODPOØILI
NAŠEHO SPORTOVCE
Dìti ze 4. tøídy ZŠ Døevnická se spolu
s paní uèitelkou zapojily do projektu
Finanèní gramotnost dìtí základních škol,
poøádaného jednou z bank. Dostaly pùjèku tøi tisíce korun k rozjezdu svého podnikání. Založily spoleènost Døevòáci školáci,
nakoupily nejrùznìjší vìci na tvoøení
a 3 mìsíce vyrábìly výrobky. Tyto pak
prodávaly na akci uspoøádané bankou.
Vydìlaly velké peníze, za které uvidí
spoustu hezkých míst a zažijí nové zážitky. Banka dìtem vklad do jejich úspìšného podnikání darovala. Dlouze pøemýšlely,
co s èástkou udìlají a rozhodly se, že ji
darují Patrikovi, jednomu z klientù chránìného bydlení. Patrik je milovník sportu,
rád plave a hraje stolní tenis. Ale protože
je v našich službách teprve chvíli, nemá
zatím týmovou teplákovou soupravu ani
dres. Patrik byl za dìtmi ve škole. Hezky
ho pøijaly, mìly na nìj spoustu dotazù
a zahrály si s ním ping pong. Døevòáci
školáci poøídili spoustu sportovních dárkù
a stali se tak malými velkými partnery
našeho sportovce. Pøedání probìhlo

v sociálnì terapeutické dílnì, kam Patrik
dochází, se slovy „…hodnì zdraví, a tì
sport poøád baví.“ Vìøíme, že se tøída
bude i nadále setkávat nejen s Patrikem,
ale i ostatními klienty pøi nejrùznìjších
akcích.
Jana Škývarová

NAŠE ZVONKY
VYPROVÁZELY
ZE ŠKOLY
Keramická dílna tradiènì již ètvrtý rok
vyrábí „zvonky na rozlouèenou“.
Prvòáèci z 5. ZŠ se jimi louèí s devááky. Naposledy jim zazvoní a darují
na památku zvoneèek.
Alena Kotyzová
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

DÍKY VÁM MÁME PLNÝ SKLAD
Dne 18. 5. 2019 se v supermarketu
Kaufland na Vršavì uskuteènila poprvé
v jarním termínu Sbírka potravin. Celý
den dobrovolníci z øad veøejnosti, zamìstnancù NADÌJE a klientù chránìného bydlení rozdávali letáky, tøídili potraviny a skládali do pøedem pøipravených
krabic. Práce šla všem pìknì od ruky.
Nejvíce nás pøekvapilo a potìšilo, že
i malé dìti nosily potraviny a pøedávaly
nám je do urèených vozíkù. Vìtšinou to
byly sladkosti, které mají rády, a pøesto
je vìnovaly. Je znát, že rodièe je uèí,
jak dùležité je pomáhat potøebným.
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Dìkujeme všem dobrovolníkùm i všem,
kteøí nám darovali potraviny a drogerii.
Sbírka potravin byla rozdìlena, èást
byla darována klientùm chránìného
bydlení zlínské NADÌJE a dìtské zboží
bylo pøevezeno do Potravinové banky
ve Zlínském kraji, kde bude darováno
dál. Další potravinová sbírka se uskuteèní na podzim v mìsíci listopadu a už
nyní se dobrovolníci hlásí a chtìjí vìnovat svùj èas dobré vìci. Chcete pomáhat také? Neváhejte nás kontaktovat.
Jitka Slováková

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

NOVÉ KOLO

PØEDNÁŠKA O ZÁVISLOSTECH

NÁVŠTÌVA
ATELIÉRÙ

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

VÝROBKY ZE SOCIÁLNÌ
TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

KABELKY Z BANNERÙ PRO ZÁMEK
HOLEŠOV PODRUHÉ
ANEB CO S NIMI BUDE
Kabelky, vytvoøené z bannerù v sociálnì
terapeutických dílnách, jsou k zakoupení v Mìstském informaèním centru
Holešov, které je složkou Mìstského
kulturního støediska Holešov a sídlí
na zámku. V každé Nadìjné kabelce
bude pøiložen tento pøíbìh.
„Jsem Nadìjná kabelka. Ušili mì klienti
sociálnì terapeutické dílny Svíèkárna
NADÌJE Zlín ze starých bannerù
Mìstského kulturního støediska Holešov.
Vdechli mi nový život a nadìji rozdávat
radost. Jsem jim za to vdìèná, protože
vytvoøit mì nebyl snadný úkol. Jsem
z materiálu, ze kterého se šije tìžko,
nad kterým se musí pøemýšlet. Pøesto
jsem vznikala s chutí a nadšením. Jak
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to vlastnì bylo? Klienti dílny pod vedením sociálních pracovníkù nejprve zkoušeli, co pùjde a co ne. Po nìkolika
dnech se narodila moje první „sestøièka“
a pak už jsme šly jedna za druhou…
Na svìt pøišla limitovaná kolekce letních
Nadìjných kabelek a tašek. Pøitom
každá jsme jiná, každá jsme originál
a každá jsme pøipravená nést Vaše vìci
i sebevìdomí. Mìjte mì rádi, vznikala
jsem pro dobrou vìc. Klientùm zlínské
NADÌJE jsem pomohla rozvinout pracovní dovednosti a Vám budu vìrnì
sloužit. Za peníze, které za mì a mé
„sestøièky“ zámek utrží, vznikne další
radost pro ty, kteøí nás pøivedli na svìt.
Vaše Nadìjná kabelka.“

Z FUNDRAISINGU

NADÌJNÍ BÌŽCI
Nadìjné bìžkynì Katka, Veronika, Jana
a Kvìta se rozbìhly ulicemi mìsta Zlína
v rámci Filmového pùlmaratonu. Zamìstnanci, kteøí si oblékli oranžové dresy
s odvážným nápisem JSEM BÌŽECKÁ
NADÌJE, aby reprezentovali NADÌJI,
k vám posílají své pocity pøed, po nebo
bìhem bìhu.
Kvìta: „Trošku se obávám, protože je to
mùj první závod vùbec. Ani trénovat jsem
moc nestíhala, a tak je mé bìžecké sebevìdomí dost špatné. Jsem ráda, že jsem
vùbec dobìhla! Bìhem závodu mi bìželo
hlavou hlavnì to, proè jsem trénovala jen
veèer a v noci. Na slunci to bylo tisíckrát
nároènìjší a nebyla jsem na to pøipravena. Pøíštì znovu a lépe.“

Katka: „Trièko Nadìje se znovu probìhlo, pøíští rok zase?“
Veronika: „Bylo to nároèné, dlouhé,
poèasí horké, ale krásné. Dìkuji, že
mùžu bìžet za NADÌJI.“
Jana: „V den konání Festivalového
pùlmaratonu jsem oslavila deset let
v NADÌJI. Každý kilometr jsem brala
jako jeden rok v NADÌJI. Skuteènì
jsem se snažila vždy pøi novém vzpomenout, co mì nejvíce provázelo tím
kterým rokem, co pøinesl, jaký byl…
nevím, jestli je to jen souhra, ale tak
od sedmého kilometru to bylo nejtìžší.
Smekám pøed tìmi, kteøí zvládli ubìhnout 21 kilometrù.“
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