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INFORMACE

Milé ètenáøky a milí ètenáøi,

rok 2019 už bezmála pøeskoèil svojí první ètvrtinu. Naše práce s klienty pokraèuje 
bez zastavení, pøesto jsme se v prvních lednových a únorových týdnech vìnovali 
zhodnocení roku minulého. Pøi veškeré té byrokracii jde o èísla a možná byste se 
divili, co všechno se dá zmìøit a spoèítat. Podstatné je, že jsme se ve zlínské po-
boèce v roce 2018 postarali o 118 lidí ve stáøí a s Alzheimerovou nemocí. 
Doprovázeli jsme 77 lidí s mentálním postižením. Nablízku jsme byli 87 dìtem 
a mladým lidem v našem støedisku ve Vizovicích. Kolegynì v Kontaktním místì 
ÈALS doprovázely celkem 27 rodin, které se starají o svého blízkého s demencí, 
otestovaly pamì� 20 zájemcùm a pøi Èajích o ètvrté se sešlo 31 peèujících.

Èísla jsou èísla, jenže za nimi jsou vždycky lidé a vztahy. Tìším se, že letošní rok 
zùstaneme ve zlínské NADÌJI otevøení nejrùznìjším zpùsobùm pomoci, nauèíme 
se nové vìci, budeme dál spoleènì mluvit o tom, jak vìci dìlat lépe, jak víc rozu-
mìt našemu okolí, jak poznat, kde je nás potøeba.

Pøeji všem rozjasnìnou jarní náladu a novou energii do pøíštích dnù.

Kateøina Pivoòková
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AKCE ROKU 2019

9. 4. 
NA PLÁCKU U TKALCOVNY

15. 4. 
MÌSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

15. 11.
INTERHOTEL MOSKVA

3. 12.
MÌSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

12. 12. 
NA PLÁCKU U TKALCOVNY

VELIKONOÈNÍ LIDOVÉ ZVYKY 

KABELKOVÝ VELETRH

BENEFIÈNÍ VEÈER …NA VLNÌ NADÌJE

TICHÁ AUKCE LASKAVOSTI

VÁNOÈNÍ LIDOVÉ ZVYKY 



Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ
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MALÉ OPAKOVÁNÍ: VÍTE VŠICHNI, 
CO JE NZDM - STØEDISKO 
NADÌJE VIZOVICE?

Jsme nízkoprahový klub pro dìti 
a mládež. Nízkoprahový znamená, že 
nemáme žádné podmínky (kromì vìku 
do 21 let) a kdokoli si tedy k nám mùže 
pøijít zahrát deskové hry, ping pong, 
kuleèník, fotbálek,… Nenechte se ale 
mýlit, nejsme volnoèasové zaøízení, ale 
sociální služba. V praxi to znamená, že 

jsme na své klienty a jejich životy zvì-
daví. Nabízíme bezpeèné místo, kde se 
dìti a mladí lidé mùžou svìøit, vypoví-
dat, nebo si øíci o pomoc. Provázení 
životem a pomáhání v tìžkých situacích 
je našim hlavním cílem. 

Kvìta Smrèková



Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

SPLNÌNÉ PØÁNÍ PANÍ VÌRKY
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Projekt Èeského rozhlasu Ježíškova 
vnouèata vloni na sklonku roku probìhl 
podruhé a nìkteøí naši klienti byli jeho 
souèástí. 

Sleèna Romana plní pøání paní Vìrce, 
klientce domova pro seniory, mít každý 
den ke svaèinì jogurt. Zaèátkem prosin-
ce pøinesla poprvé krabici plnou slad-
kých jogurtù, v lednu opìt...

„Budu je nosit dál, to je malièkost, 
a když udìlají jogurty paní radost, není 
o èem mluvit“, prozradila s úsmìvem 
Romana. 

Lidé mají rùzná pøání, které je obtížné 
respektovat, ale mùžeme pomáhat je 
naplnit. 

Zuzana Šlúchová

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU
TOMÁŠE BATI VE ZLÍNÌ
Mám velkou radost, že studenti Fakulty 
managementu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlínì pravidelnì spolu-
pracují se zlínskou Nadìjí. Je to pro nì 
velmi obohacující a pøínosné.

V pøedvánoèním èase, dne 4. prosince 
2018, zrealizovali charitativní prodej 
šperkù pøi pøíležitosti slavnostního roz-
svícení vánoèního stromu u budovy 
fakulty na Mostní ulici. Do pøíprav 
i samotného prodeje se 6 studentù pus-
tilo dobrovolnì ve svém volném èase 
s velkým nadšením. Nejvìtší zájem 
o šperky byl u studentù ze zahranièí, 
kteøí na univerzitì studují. Ti ocenili ori-
ginalitu a výjimeènost nìkterých oprav-
du extravagantních kouskù. V loòském 
roce byli studenti zapojeni také do pøí-
prav Kabelkového veletrhu, charitativní-
ho plesu èi Tiché aukce laskavosti.

Tìšíme se na setkání a spolupráci 
i v tomto roce.

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

ÈTENÍ POMÁHÁ

Na zaèátku bøezna jsme navázali další 
spolupráci se studenty Univerzity T. Bati 
ve Zlínì, kteøí nás oslovili s nabídkou 
ètení klientùm. Jak bude spolupráce pro-
bíhat, popsala organizátorka, sleèna 
Hana Minaøíková:  „Jsme skupinka šesti 
studentù z Fakulty managementu a eko-
nomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì. 
Naším úkolem v rámci povinného pøed-
mìtu s názvem Základy projektového 
øízení je zrealizování skuteèného projek-
tu. Prvním, hlavním úkolem bylo zvolit 
téma, o kterém bude celý náš projekt. 
Pro naši akci jsme zvolili název „Ètení 
pomáhá“. 

Bìhem mìsíce bøezna navštívíme cel-
kem 6x (2x týdnì) Dùm pokojného stáøí 
NADÌJE ve Zlínì. Bìhem tìchto šesti 
návštìv budeme zájemcùm pøedèítat 
z knihy, kterou si kolektivnì vybrali 
z našeho dotazníku. Po pøeètení se 
s nimi budeme bavit o knize a dìlat rùz-
ná interaktivní cvièení. Naše publikum 
tvoøí dámy s vìkovým prùmìrem 88 let. 

Jsme rádi, že mùžeme aspoò touto 
cestou zpøíjemnit tìmto sympatickým 
dámám den a pøitom jim donést i nìco 
sladkého na zub“. 

Jana Chovancová

PETR A RADEK - STARONOVÉ
TVÁØE DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ

Petr Smutný je nový správce, kterého 
jste døíve mohli vídat v roli peèovatele. 
Od bøezna dostal pøíležitost vyzkoušet 
si naprosto odlišnou práci než doposud. 
Tvoøí s údržbáøem Radkem Kerbrem  
veselou dvojici, která bude udržovat 
Dùm pokojného stáøí v bezvadném 
stavu. 
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

plaètivost bez dùvodu, kterou trpìla. 
Netušila jsem, že od plaètivosti lze 
pomoct léky. Do toho jsem se starala 
o své dvì pubertální dìti. Jejich svìt se 
s tím babièèiným nepropojil a obojí mì 
moc potøebovali. Dìtem jsem se chtìla 
a musela vìnovat a hodnì vysvìtlovat. 
Zároveò tu byla nemocná babièka, která 
byla na mé péèi doslova závislá. 

Nikdo se mì neptal, jestli situaci zvlád-
nu. Brala jsem samozøejmì, že se 
o babièku postarám. 

Pøiznám se, že péèe o babièku mì nìko-
likrát skolila. I mnì párkrát došly síly. 
Pøítel a jeho rodina jsou pro mì velkou 
oporou. 

Pokraèování v pøíštím èísle.

Rozhovor vedla a zaznamenala 
Zuzana Šlúchová

Kde jste v sobì našla sílu?

Otevøený rozhovor s Pavlínou Odvárko-
vou, která sdílela spoleènou domácnost 
s babièkou žijící s Alzheimerovou choro-
bou. 

Byl to šok, z hodiny na hodinu jsem 
zaèala øešit nemoc, o které jsem nic 
nevìdìla. První zmìna, babièka zaèala 
nakupovat. Co by si døíve nedopøála, 
poøídila bez rozmyslu. Napøíklad dìtem 
bonbóny za 40,- Kè, døíve nemyslitelné. 
Byla najednou dezorientovaná, plná stíž-
ností a nadávek a pøi všem pùsobila 
vìrohodnì na okolí. Tak zaèalo složité 
období...

Ani náhodou nebyla. S babièkou jsem 
mìla velké plány. Žily jsme spolu v jed-
né domácnosti v pohodì a najednou 
neznámá a neviditelná nemoc. Smíøit 
se, že babièce vlastnì není pomoci, 
pro mì bylo tìžké a velice pozvolnì se
s tím uèím žít.

Celkem ètyøi roky. Z toho dva roky 
sama, jen s ambulantní péèí psychiatra 
a obvodní lékaøky. Po dvou letech domá-
cí péèe pøišla úleva v podobì denního 
stacionáøe. Nadechla jsem se a mohla 
zaèít v klidu pracovat. Ale ani v té chvíli 
moje starost nekonèila. Neustále jsem 
pøemýšlela za nás obì. Nejtìžší na tom 
celém bylo pøedvídat, co mùže babièku 
napadnout nebo zaskoèit a zároveò mlu-
vit po celou dobu pravdu. Ubíjela mì její 

Jak jste zjistila, že je vaše babièka 
nemocná?

Takže jste na péèi o babièku nebyla pøi-
pravena?

Jak dlouho jste o babièku peèovala? 
Jak jste postupovala dál?

Z HODINY NA HODINU...
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

MDŽ V DENNÍM STACIONÁØI

Denní stacionáø aktuálnì navštìvuje 
mnohem více žen než mužù. Proto jsme 
se rozhodli pro spoleèné oslavy 8. 
bøezna, Mezinárodního dne žen.

Dopolední vzpomínání na MDŽ jsme 
doprovázeli peèením. Klientky jableèné 
šáteèky z listového tìsta zvládly samy 
jen s dohledem, což podpoøilo jejich 

pocit dùležitosti a užiteènosti. Po obìdì 
dostaly všechny ženy ze stacionáøe 
rùžièku a snìdli jsme si to, co nám 
upekly.

Oslava byla moc hezká! Sladká drob-
nost a kytka klientkám rozsvítila ve tvá-
øích paprsek radosti a pøekvapení.

Lucie Kolaøíková

SENIOØI POMÁHAJÍ DØÍVE
NAROZENÝM DÌTEM

Obyvatelka Domu pokojného stáøí 
a maminka jedné z peèovatelek se roz-
hodly podpoøit projekt Pletení èepièek 
a ponožek pro pøedèasnì narozené dìti. 
Nìkolik týdnù soustøedné práce 
a radosti z dokonèení každé soupraviè-
ky. Koneèný poèet 60 kusù putoval 
na dìtskou neonatologii ve Fakultní 
nemocnici Ostrava. Jsme rády, že se 
„naše babièky zapletly“ do života dìtí 
s nelehkým startem do života.
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Nikdo neèekal, že bude mít aukce tako-
vý úspìch. …a nyní? Lidé nám posílají 
fotografie spolu s povídáním o pøedání 
dárkù. Tìší nás, že aukce spojuje lidi 
a hlavnì, že pomáhá!

TICHÁ AUKCE LASKAVOSTI
PØINÁŠÍ RADOST

FUNDRAISING

UPEÈU TI B?BOVKU

DÁM TI DRŽKOVOU
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ROZHOVOR

kteøí dìlají složité výrobky a zvládli by 
se mnou tøeba vést i workshop 
pro veøejnost. (To se mnì líbí a vìøím, 
že ho spoleènými silami jednou uskuteè-
níme.)

(…Váhá, rozmýšlí se.) Nadìje pro mì 
znamená vždycky hledat øešení a zkou-
šet nové vìci. Zítøek.

Nechci, aby to znìlo pateticky, ale 
musím to tak øíct. Radost ze života. 
Vìtšinu èasu trávíme v práci a jsem 
ráda, že lidi okolo se stali mou druhou 
rodinou. Dennì se tìším do práce. 
Opravdu. Musím vyzdvihnout super 
pracovní kolektiv, za který jsem ráda.

Rozhovor vedla Jana Škývarová

Co pro tebe v životì znamená nadìje 
s malým „n“?

Co ti dala NADÌJE?

Eva Vaòharová je pracovnice v sociál-
ních službách, která nedávno oslavila 
25. výroèí pùsobení v NADÌJI.

Døív než Eva nastoupila do NADÌJE, 
pracovala ve družinì s malými dìtmi 
na Ostravsku. Pak se pøestìhovala, 
vdala a po mateøské dovolené dostala 
nabídku pracovat s lidmi s mentálním 
postižením. Neváhala a místo vzala. 
Vystøídala nejrùznìjší pracovní pozice. 
Nyní pùsobí v košíkáøské dílnì. I pøesto, 
že 25 let v jedné organizaci je dlouhá 
doba, Eva má stále nové nápady a plá-
ny, díky kterým posunuje lidi v dílnì
i výrobky, které pletou z pedigu, stále 
dál. 

„Nikdy jsem nehledala rozdíly mezi lidmi 
„zdravými“ a klienty. Nevidím problém 
brát lidi s postižením jako své partnery.“ 
øíká.

Mám jich moc, ale když navážu na to 
zmiòované partnerství… vzpomínám si, 
jak jsem kdysi v chránìném bydlení pøi-
šla do noèní služby s bolestí v krku 
a teplotou. Nechtìla jsem, aby za mì 
museli sloužit kolegové. Obyvatelé dom-
ku byli úžasní. Uvaøili mnì èaj, donesli 
deku a všichni brzy usnuli. To dìlají part-
neøi, ne?

To je pravda. (Usmívá se.) U nás vládne 
ticho, protože je tøeba se na práci s koší-
ky soustøedit, poèítat. Mám už i klienty, 

Máš nìjakou hezkou vzpomínku z práce 
s lidmi s postižením?

Evi, co bys øekla o práci v košíkáøské 
dílnì, která je mimochodem dílnou, 
ve které témìø vždycky vládne ticho 
a soustøedìní. 

EVA VAÒHAROVÁ:
DO PRÁCE SE TÌŠÍM
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DESÍTKA OSLAVILA ROK!

Loni v lednu jsme otevøeli nové chránìné 
bydlení s názvem Desítka pro 10 lidí 
s postižením. Výzvì, kterou pro nás byl 
jiný zpùsob práce, další klienti a hlavnì 
zkrácení èasu podpory, jsme se, troufám 
si øíct, postavili se vztyèenou hlavou.

Pro všechny nastal èas uèení, nejdøíve 
s vydatnou pomocí pracovníkù. Co nakou-
pit, jak uvaøit, prát? Ale také: na co mám 
chu�, co dnes budu dìlat? Jak zvládnout 
vztahy se spolubydlícím, se sousedy? 
Nejen s tím vším jsme se spoleènì potý-
kali. Byl to rok naplnìný prací. V péèi 
o domácnost i v zamìstnání. Èást klientù 
dochází nadále do sociálnì terapeutických 

dílen, kde se snaží získat dovednosti 
potøebné pro zamìstnání, èást uspìla 
na pracovním trhu. S tím pøišel nový pocit: 
mám peníze, které jsem si vydìlal, za co 
je mohu utratit, co zaplatit? Za velký 
úspìch považujeme, že z pùvodních dese-
ti klientù devìt pokraèuje. Jen jeden se 
vrátil domù. Kromì drobnìjších škobrtnutí, 
která bìžnì patøí k soužití více rozdílných 
osobností, jsou vztahy v našem chránì-
ném bydlení Desítka v poøádku. Cesta 
nekonèí. Cíl je pro každého jiný. Nìkteøí 
zùstanou, jiní smìøují dál k samostatnosti. 
V tom je chceme podporovat i nadále.

Mirek Štìpán

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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PRACOVNÍ ÚSPÌCHY OBYVATEL
CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

Tìší nás, že lidé s postižením v našich 
službách nacházejí uplatnìní na pracov-
ním trhu. Pøedchází tomu dlouhodobý 
nácvik pracovních dovedností a plnìní 
povinností v sociálnì terapeutických díl-
nách. Také obyvatelé chránìného bydlení 
Desítka mají svoji práci.

Pavel je zamìstnán ve spoleènosti 
Kovárna VIVA, kam dochází jednou týdnì 
na 3 až 4 hodiny. Má na starosti úklid nìko-
lika kuchynìk pro zamìstnance a uklízí 
také areál firmy.

Nikola a Marie docházejí do rychlého 
obèerstvení KFC. Obì pracují o víkendu 
po dobu 4 hodin. Nikola na ranní 
a Maruška na polední smìnu. Mají 
na starosti úklid prostor pro zamìstnance 
i restauraèní èást pro zákazníky. 
Zamìstnavatelé jsou spokojeni a chtìjí 
s našimi klienty spolupracovat i v roce 
2019. Máte i vy možnost nabídnout pra-
covní pøíležitost pro èlovìka s postižením 
žijící v naší službì? 

Jitka Slováková

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA

V pátek 15. února 2019 probìhla 
na Letné Valentýnská diskotéka. Ve sty-
lovì vyzdobeném sále plném srdcí jako 
symbolù lásky hrály tóny skupiny 
Amaranth. Toto pìvecké duo si klienti 
okamžitì oblíbili. Úèast byla opravdu 
vysoká. Na známé písnì tanèili nejen 
klienti, pracovníci, ale i všichni pøátelé 

a hosté z okolních zaøízení, kteøí se 
akce zúèastnili. O hudební doprovod se 
starali také DJ´s z øad klientù, kteøí oži-
vili už tak bájeènou atmosféru. Velké 
podìkování patøí nejen èlenùm skupiny 
Amaranth, ale také všem, kteøí se zapo-
jili do pøíprav a organizace celé akce. 

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

DÁRKY PRO ZAMÌSTNANCE
Každý rok nás oslovuje nìkterá ze spøá-
telených spoleèností s prosbou o vytvo-
øení balíèkù pro své zamìstnance nebo 
o jejich dárkové balení. I letos tomu 
nebylo jinak. Ve vánoèním shonu sociál-
nì terapeutickou dílnu Svíèkárnu oslovi-
la firma Kuraray s prosbou o zabalení 
dárkù pro 70 zamìstnancù. Rozhodovali 
jsme se, jak dárky zabalit. Zaujal nás 
nápad, nechat si v šicí dílnì vyrobit dár-
kové pytlíky. Klienti látky støíhali, žehlili 
a všichni prokázali velkou zruènost. 
Opakující se šití všem klientùm dalo 
potøebnou praxi, takzvanì „se vyšili“ 
do vìtší zruènosti. Zautomatizovali si 
získané dovednosti a spokojenost klien-
tù s hotovým dílem byla zjevná. Všichni 
zúèastnìní si s nadšením vzájemnì uka-
zovali vytvoøené výrobky. Následná 
pochvala od zadavatele povzbudila díl-
nu do dalšího tvoøení a zdokonalování 
nabytých dovedností. Dìkujeme 

za dùvìru a tìšíme se na další spolu-
práci tøeba právì s vámi.

VÁNOÈNÍ TRHY NA NÁMÌSTÍ
Zúèastnili jsme se poprvé vánoèních 
trhù na námìstí Míru. Chtìli jsme 
poznat atmosféru z pozice prodávajících 
venku v zimì. Už od rána se u stánku 
zastavovali lidé a nakupovali. Pùvodní 
ostych, se kterým každá skupina za-
mìstnancù spoleènì s klienty nastupo-
vala na své dvì hodiny „služby“, se tak 
rázem promìnil v nadšené nabízení, 
doplòování a vøelé díky. Reakce náv-
štìvníkù trhù byly pozitivní, nabízené 
výrobky se líbily, èasto nás lidé oslovo-
vali i s žádostí o výrobu konkrétních 
vìcí. Témìø vše bylo prodáno a na koho 
nevyšlo, s radostí pøislíbil návštìvu pøí-
mo v dílnách. To vítáme. Dìkujeme 

za spoustu milých setkání a nových 
seznámení a mùžeme slíbit, že nás 
i letos na trzích opìt najdete. 
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NADACE ÈEZ POMOHLA ZAØÍDIT
DVA POKOJE

Nadace ÈEZ nám pomohla novì zaøídit 
dva pokoje chránìného bydlení, ve kte-
rých bydlí lidé s mentálním postižením 
Luboš a Alena. Dìkujeme všem, kteøí 
sbírali body s aplikací EPP a Nadaci 
ÈEZ, která je promìnila v kvalitnì vyba-
vené pokoje. 

„Hezky jsem se v pokoji zabydlel. Líbí 
se mi, jsem spokojený. Nejlepší jsou 
polièky na knížky a nová sedaèka, 
ze které se mùžu dívat na televizi nebo 
poslouchat rádio. Je pohodlná a mìkká, 
když jsem unavený, tak na ní odpoèí-
vám. Mám také nové fotky, skøínì a led-
nièku. Do skøíní se mi vleze více vìcí, 
nemusím je složitì hledat“. Rozhovor 
s Lubošem vedla Lucie Mikulenková 

„Z nového pokoje mám velkou radost. 
S novým nábytkem jsem spokojená. 
Jsem ráda, že ho mám. Nejvìtší radost 
mi dìlá nové, pohodlné køeslo, ve kte-
rém si posedím a odpoèinu. Mám novou 
polièku na poháry, které jsem vyhrála 
v plavání nebo ping-pongu.

Døíve jsem mìla škaredé, staré skøínì, 
které se už rozpadaly. Teï mám nový 
moderní pokoj.

Jsem ráda, že jsem si pøi zaøizování 
svého pokoje mohla øíct, co bych si pøed-
stavovala a co kam umístíme. Nìkteré 
drobnosti jsem i pomáhala vybírat 
v obchodì. To jsem døíve nikdy nezaži-
la. Moc dìkuji za všechno“. 

Rozhovor s Alenou vedla 
Kamila Poláchová
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TAŠKY Z BANNERU PRO ZÁMEK
HOLEŠOV

Navázali jsme netradièní spolupráci se 
zámkem Holešov a zhodnocujeme 
reklamní bannery, které používali k pro-
pagaci akcí.

„Poøádáme výstavy, koncerty, divadla, 
takže se jedná o barevné a nevšední tis-
ky. Napadlo nás ušít z nich tašky a kabel-
ky. Vzali jsme jeden z nich, odvezli do šicí 
dílny zlínské Nadìje a doufali, že se 
pro nápad nadchnou stejnì jako my. 
Po pár dnech nelehkého zkoušení, jsme 
se domluvili na limitované kolekci originál-
ních letních tašek, kabelek a penìženek. 
Doufáme, že udìlají radost tìm, kteøí si je 
koupí a spoleèný projekt podpoøí,“ øíká 
Dana Podhajská z holešovského zámku. 

Dìkujeme za novou výzvu, možnost zvi-
ditelnit práci našich klientù a vdechnout 
neèekanì život materiálu, který už by 
byl neupotøebitelný. 




