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PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme všem dárcùm a spoleènostem za podporu Benefièního veèera…na vlnì 
nadìje. Za krásných 109 tisíc korun obnovíme sedo-lehací nábytek v Domì 
pokojného stáøí. Jsme rádi, že nám zùstáváte vìrní.

Milé ètenáøky a ètenáøi,

když v tìchto zimních dnech ráno vycházíme z domu za tmy a za tmy se veèer 
z práce vracíme, všichni to cítíme – potøebujeme více svìtla. Svìtlo zlepšuje 
duševní rozpoložení, dává pocit, že den je delší. 

Zaèíná advent, podle køes�anské tradice doba oèekávání narození Ježíše jako 
zachránce. Oèekávání si pøipomínáme zapalováním svíèek, pøinášením svìtla 
do tmy. Mnozí lidé èekají, až svìtlo pøijde do jejich života. Èekají na porozumìní, 
na odpuštìní, na více lásky, na pocit, který jim pomùže se dobøe rozhodnout. 
Nìkdo èeká, až se mu „rozsvítí“. Èekáme, co pøijde, a vìøíme, že tím dokážeme 
projít. 

Mám ráda advent s tím množstvím svìtel a svìtélek. 

Pøeji nám všem, abychom si v adventu dokázali udìlat èas na zklidnìní, 
na nadìjné pøemýšlení o dobrých vìcech, jeden na druhého. 

Milí pøátelé, pøeji vám hezké chvíle pøi ètení posledního letošního ètvrtletníku.

Kateøina Pivoòková



Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ
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POPEREME SE SE VŠÍM

S podzimním neèasem jsme se s dìtmi 
zaèali více vìnovat kreativním èinnos-
tem. Vytváøeli jsme vánoèní výzdobu, 
vili adventní vìnce a vyrábìli pøáníèka. 
Velice populární se stalo plstìní. Krás-
nou plstìnou vílu a moøskou pannu, 
které vytvoøily dìti z našeho nízkopraho-
vého zaøízení, jsme vìnovali do benefiè-
ní akce zlínské NADÌJE s názvem 
Tichá aukce laskavosti. Postavièky 
budou nabízeny v aukci a výtìžek 
z jejich prodeje pomùže dobré vìci, 
podpoøí lidi s mentálním postižením. 
Jsme zvìdaví, u koho v domácnosti 
nakonec skonèí.

Jako pøedèasný vánoèní dárek jsme si 
letos nadìlili boxovací pytel. Máme z nìj 
velkou radost. Pomùže rozvíjet fyzickou 
kondici, vybít pøebyteènou energii, 
kterou obèas všichni máme a strávit èas 
jiným zpùsobem než obvykle.

Kvìta Smrèková



Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

OHLÉDNUTÍ JANY CHOVANCOVÉ
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Na konci listopadu jsem ukonèila své 
10,5 roku trvající pùsobení na pozici 
vedoucí Domu pokojného stáøí. Pøes-
tože neodcházím daleko a stále zùstanu 
v týmu NADÌJE (za což jsem velmi 
ráda), dovolila jsem si malé ohlédnutí.

Když jsem 1. èervna 2009 do NADÌJE 
nastoupila, vùbec jsem netušila, kam 
mne následující roky zavedou. Znala 
jsem v té dobì službu domova pro se-
niory a nebyla jsem úplnì nováèkem 
ve vedení tohoto typu služby. Nová 
pro mì byla péèe o lidi žijící s demencí. 
Aèkoliv jsem to neèekala, tak právì tato 
oblast nakonec více smìøovala mùj 
profesní rozvoj. 

Když jsem v duchu pøemítala, které situ-
ace, oblasti, setkání „vypíchnout“, zjistila 
jsem, že vše, co tento èas pøinesl, mi 
nìco dalo. A� už to bylo jakékoli sdílení, 
krizová situace, technické problémy, 

bolest, radost, smutek nebo rozhoøèení. 
Všechno mì utváøelo a vìøím, že i po-
souvalo dál. Ne vše se za tu dobu poda-
øilo, nìkterá má rozhodnutí byla velmi 
složitá odbornì i lidsky. Myslím si ale, 
že daleko více vìcí se naopak povedlo. 
Jsem nesmírnì vdìèná za tým pracov-
níkù domova, za všechny ruce, které se
po celou dobu pøikládají k dobrému dílu 
– ke kvalitní péèi o naše klienty a k vyt-
voøení lidské domácí atmosféry, kterou 
vnímají ti, kteøí k nám do domova pøi-
cházejí. Jak píše Rebe Menachem 
v knize Smysluplný život: „Každý z nás 
byl obdaøen jedineènými schopnostmi 
a byla nám dána svobodná volba, zda 
je použijeme sobecky, nebo se o nì 
podìlíme s ostatními.“ Jsem moc ráda, 
že jsem za tìch deset let potkala oprav-
du velké množství kolegù, peèujících
 i klientù, kteøí své schopnosti používají 
pro dobro ostatních. Dìkuji! 

Jana Chovancová
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

PØEDSTAVENÍ
JARMILA ŠIMÈÍKOVÁ, VEDOUCÍ
DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ

Absolvovala jsem VŠ speciálnì pedago-
gickou, 5letý psychoterapeutický výcvik 
v Integrativní psychoterapii, nyní dokon-
èuji studium MBA. 

A jak se stalo, že jsem zde? 

Již pár let jsem plánovala provést 
ve svém životì zásadní zmìnu - stále 
nebyla ta správná doba, pøednost mìly 
jiné životní priority. Až lednová autone-
hoda, která mne zdravotnì odstavila 
od práce, poskytla prostor pro pøemýšle-
ní a stala se strùjcem nové životní i pro-
fesní etapy. 

Po 9 letech jsem dala v zamìstnání 
výpovìï, pøestìhovala se z Jesenicka 
na Zlínsko se zámìrem stát se profesio-
nální tlumoènicí znakového jazyka. 
Sehnala jsem si podrobnosti o potøeb-
ném vzdìlávání a na podzim chtìla 
zaèít studovat. Jenže „chceš-li Boha 
rozesmát, sdìl mu své plány“. Jak vid-
no, mìl se mnou jiný zámìr. 
Nasmìroval mé kroky do NADÌJE, kde 
od 1. listopadu poznávám kolektiv skvì-
lých lidí a jejich obdivuhodnou, tolik 
potøebnou práci. 

„Když osud otvírá jednu bránu, druhou 
zároveò zavírá.“ Chtìla bych podìkovat 
za otevøenou bránu - pøíležitost a dùvì-
ru, kterou jsem dostala od paní øeditelky 
Kateøiny Pivoòkové v podobì nabídky 
pracovat na pozici vedoucí Domu pokoj-
ného stáøí. 

Každý z nás si stále více uvìdomuje, 
že pro kvalitní práci potøebuje synergic

ký tým se zdravou, lidskou atmosférou 
a já vìøím, že takový zde najdu. Mým 
cílem je být spolehlivou, racionálnì uva-
žující 
a objektivní vedoucí, která si svým pøí-
stupem  zaslouží dùvìru jak nadøíze-
ných a kolegù, tak pøedevším svého 
týmu. Mou životní zásadou je „za kaž-
dých okolností zùstat èlovìkem“.

„Èlovìk je veliký tím, že poci�uje od-
povìdnost. Odpovìdnost tak trochu 
za osud lidí, v dosahu své èinnosti.“  
Antoine de Saint-Exupéry
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ROZHOVOR

4. 12. ve 14 hodin slavnostnì otevøeme 
2. denní stacionáø pro lidi s demencí. 
Jana Chovancová, vedoucí denních sta-
cionáøù, Josef Vycudilík a Markéta Zuza-
níková, pracovníci v sociálních služ-
bách, budou novým týmem.

Velkou zmìnu – to pøedevším. Pak také 
novou výzvu, radost a starost zároveò. 
A v neposlední øadì vìtší pøiblížení se 
klientùm, od kterých jsem se chtì 
nechtì díky mnoha povinnostem 
poslední dobou vzdalovala.

Jani, více než 10 let bylas vedoucí 
Domu pokojného stáøí, co pro tebe tento 
nový zaèátek znamená?

Pane Vycudilíku, ještì minulý mìsíc jste 
byl peèovatelem v Domì pokojného stá-

ROZHOVOR
JANA, MARKÉTA A  JOSEF, NOVÝ
TÝM 2. DENNÍHO STACIONÁØE

øí. Bylo otevøení 2. denního stacionáøe 
výzvou, kterou jste nemohl odmítnout? 
Proè?

VÝZVOU? No, tak to urèitìéééé. Ale 
za rozhodnutím zkusit nìco nového 
byly, kromì touhy pøidat k péèi o fyzické 
potøeby klientù také možnost vìnovat se 
i urèitému stupni aktivizace, i jiné dùvo-
dy. Práce v sociálních službách mne 
naplòuje, shledávám v ní smysl a vzal 
jsem ji takøka za své poslání, proto bych 
v nich rád setrval. Šance, že vydržím, 
zejména fyzicky, je pøece jen v denním 
stacionáøi reálnìjší než u pobytového 
zaøízení. K tomu se pak pøidává mož-
nost mít pevnou pracovní dobu a volné 
víkendy a svátky.
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ROZHOVOR

dím. Vzhledem k propojení služeb budu 
k tomu mít i nadále pøíležitost.

Stárnutí k životu patøí, ale èasto si neu-
vìdomujeme, že se to netýká pouze 
tìlesné schránky, ale i ducha. Není 
potøeba tuto nemoc nìjakým zpùsobem 
démonizovat, s demencí se dá žít uspo-
kojivì a dùstojnì. Osobnì mám nìkoli-
kaletou rodinnou zkušenost, která mì 
hodnì nauèila v péèi o nemocného 
s Alzheimerovou chorobou. Je dùležité 
si uvìdomit, že èlovìk s demencí nám 
to „nedìlá naschvál“, ale je to projev 
jeho nemoci. Dùležitý je pak respekt, 
úcta k druhému, empatie a zároveò 
vidìt v èlovìku s demencí stále hodnot-
ného èlovìka. 

MZ: První vìc, která mì napadla jako 
ekvivalent tomuto slovu je - ,,svìtlo 
na konci tunelu“.

JCH: Pro mì je nadìje vlastnì vždycky 
s velkým „N“. Nejen naše NADÌJE, ale 
i Nadìje jako taková. Vnímám ji jako 
víru v Boha, v lepší budoucnost, v obrat 
k dobrému i v situaci, která tøeba není 
zrovna pozitivní. Cítím ji ve smyslu 
všeho, co dìláme pro ostatní. 

JV: Nadìje s malým „n“? Opak bezna-
dìje… Víra, že, i když v životì zrovna 
nìco není, jak má být, vše se v dobré 
obrátí, a� už døíve èi pozdìji. A nadìje, 
jak známo, umírá poslední… za mne je 
dùležité, aby žila a pomáhala, nejen 
mnì, ale i všem okolo.

Pøejeme celému týmu rychlé zapra-
cování, brzké naplnìní stacionáøe, 
vzájemnou symbiózu a spokojené 
klienty i jejich blízké.

Paní Zuzaníková, po krátkém pùsobení 
v denním stacionáøi, máte nìco, co bys-
te chtìla øíct laické veøejnosti, která o 
demenci nic neví?

Co pro vás znamená nadìje 
s malým "n"?

Paní Zuzaníková, vy jediná jste v týmu 
NADÌJE nová. Proè jste chtìla pracovat 
s lidmi s demencí?

Jani, je tìžké obsadit stacionáø s poøa-
dovým èíslem 2 lidmi s demencí?

Pane Vycudilíku, je tìžké pracovat 
v ryze ženském kolektivu?

Senioøi mì nìjakým zpùsobem ovlivòo-
vali už od dìtství. Moje maminka se 
seniory pracovala celý život, tak mi tato 
cílová skupina byla asi nejblíž. Pravdou 
je, že jsem mìla pùvodnì namíøeno 
na jiný obor, ale oklikou jsem se opìt 
k seniorùm vrátila a už to bude 10 let, 
co s nimi pracuji. Práci s lidmi s demen-
cí beru jako smysluplnou. Prioritou je 
pro mì spokojenost nemocného, u kte-
rého se pozvolna ukonèuje jedna etapa 
lidského života.

Nevím zatím, jak se bude stacionáø 
novými klienty plnit. Ale již delší dobu 
víme, že zájemce musíme odmítat, 
pøípadnì jim nemùžeme nabídnout naši 
službu v plném poètu dní, o které by 
mìli zájem. To byl také dùvod toho, 
proè jsme o rozšíøení stacionáøe usilo-
vali. Proto si myslím, že stacionáø 
na Zelinovì ulici bude naplnìn velmi 
rychle. Vždy� i našich nových 20 míst 
ve stacionáøi pro lidi žijící s demencí je 
na celý Zlín velmi málo. Mám radost 
z toho, že peèující, lékaøi a další odbor-
níci zaèínají víc vnímat potøebnost této 
služby a dùležitost nabídky vhodných 
aktivit lidem žijícím s demencí, a sou-
èasnì podpory jejich peèujícím rodinám.

Asi jak pro koho… Ryze ženský kolektiv 
má nepochybnì svá specifika, ale dle 
mého soudu je kolektiv buï dobrý, nebo 
špatný. A protože v Domì pokojného 
stáøí je kolektiv dobrý, cítil jsem se v prá-
ci pøevážnì pøíjemnì. Jsem rád, že 
jsem mohl být jeho souèástí. Neopouš-
tìl se mi snadno a vždy na nìj budu 
v dobrém vzpomínat a kolegynì rád uvi
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FUNDRAISING

Rok 2019 byl pro mnohé zamìstnance rokem požehnaným. Máme v poboèce spoustu 
miminek maminek a miminek babièek. Kéž se i v roce 2020 rodí spoustu zdravých 
dìtí!

JEŽÍŠKOVÉ NADÌJE
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FUNDRAISING

NADÌJE ZLÍN
VE 2. ADVENTNÍM KONCERTU
ÈESKÉ TELEVIZE!

8. 12. 2019 V 17.30 NA ÈT1

VYBAVÍME DRUHÝ DENNÍ STACIONÁØ, 
PROTOŽE NA ŽIVOT S DEMENCÍ NEMÁ
NIKDO ZÙSTAT SÁM!

SLEDUJTE PØÍMÝ PØENOS Z PRAŽSKÉ LORETY
A PØISPÌJTE! ÈÍSLO KONTA ADVENTNÍCH KONCERTÙ:
692 692 692/0800

DÁRCOVSKÁ SMS VE TVARU DMS ADVENT 30, 
DMS ADVENT 60 NEBO DMS ADVENT 90
NA TELEFONNÍ ÈÍSLO 87 777.

CENA DMS JE 30, 30 NEBO 90 KÈ.
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DÌLÁME RADOST DRUHÝM, RÁDI!

I pøestože jsou venku ještì hezké a slu-
neèné dny, v sociálnì terapeutických 
dílnách vždy neomylnì poznáme, kdy 
lidé zaènou myslet na blížící se vánoèní 
svátky. Firmy, školy a organizace pøi-
cházejí s úmyslem potìšit své zamìst-
nance, jednotlivci myslí na své blízké. 
Pomáháme dìlat radost druhým 
a máme z toho radost! 

Šicí dílny dokonèily výrobu 100 kusù 
látkových tašek na víno s malovaným 
logem pro kromìøížskou firmu Umabel. 
V mýdlárnì vyrábìli 130 drobných 
mýdel v krabièce pro kosmetické studio 
Estetika. Podpoøili jsme také Èervený 
køíž a pøipravili potøebných 100 ks 
mýdel. 140 ks mýdel si nechalo vyrobit 
také Angels Studio. Pro firmu Spur jsme 
balili pøes 50 vánoèních balíèkù 
pro zamìstnance. 40 upletených košù 
s rùznými výrobky z dílen k tomu puto-
valo do firmy MouldPro. 

Zdaleka nejsme u konce. 

Tìší nás ocenìní, kterých se dostává 
lidem s mentálním postižením pracují-
cím v dílnách od zákazníkù. Je skvìlé 

sledovat práci klientù motivovaných 
zájmem veøejnosti, navíc s myšlenkou, 
kolika lidem mohou dìlat radost.

Michal Køižka

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

KAŽDÝ Z NÁS MÁ SVÉHO ANDÌLA

V sociálnì terapeutických dílnách máme 
11 zamìstnancù, kteøí dennodennì use-
dají s klienty k èinnostem v jednotlivých 
dílnách. A protože ten umí to a ten zas 
tohle, stává se milou tradicí, že jednou 
roènì uspoøádá jeden z pracovníkù 
pro ostatní kolegy workshop na svém 
pracovišti. Chceme vzájemnì poznávat, 
co která èinnost obnáší. V loòském roce 
jsme pletli košíky na Letné a letos jsme 
si v keramické dílnì ve Svíèkárnì vyro

bili svého andìla. I tentokrát jsme si užili 
pøíjemné zastavení a každý si pod od-
borným vedením kolegynì vyzkoušel 
práci s hlínou. Vzniklo 7 andìlù, každý 
se svým osobitým vzhledem. Všichni 
jsme na závìr museli znovu ocenit 
výrobky, které vychází z naší keramické 
dílny. Není to zdaleka tak jednoduché, 
jak by se mohlo zdát.

Michal Køižka

POTRAVINY ZN. ZE SBÍRKY
23. 11. probìhla podzimní sbírka 
potravin a nechybìli jsme ani tentokrát. 
„Máme zásobu základních potravin 
pro 25 lidí s mentálním postižení 
v našem chránìném bydlení a jsme 
moc rádi“, øíká Jitka Slováková, vedou-
cí chránì-ného bydlení. „A co si z daro-
vaných potravin pøipravujeme, to vám 
prozradíme pøíštì“, dodává. Zákazníci 
MAKRO – Zlín Malenovice vìnovali 
bìžné potraviny, ale i pochutiny a dro-
gerii v celkovém objemu 683,5 kg. 
Všem pomocníkùm i zákazníkùm patøí 
naše velké DÌKUJEME!

Zuzana Šlúchová
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

ÈISTÉ VŠE

Tìší nás, že jsme mohli být u pøíprav 
a vzniku úklidové firmy Èisté vše. 
Se zakladatelkou Olgou Karlíèkovou 
jsme na pøípravách úzce spolupracovali 
z dùvodu zøejmého. Èisté vše je sociální 
úklidová firma zamìstnávající osoby se 
zdravotním postižením. Dává nám tím 
novou možnost posunout nìkteré 
z našich klientù na reálný trh práce. 
V sociálnì terapeutických dílnách pra-
cujeme na tom, aby se lidé s postižením 
zdokonalovali ve svých dovednostech, 
uèili se novým vìcem a podporujeme 
jejich samostatnost k zvládání prosadit 
v bìžném životì. Najít skuteèné za-
mìstnání, kde by obstáli a mohli se 
realizovat, není úplnì jednoduché. 
Možnosti jsou velmi omezené. 
Od 1. listopadu mají ètyøi klienti pode-
psané pracovní smlouvy v úklidové fir-
mì a poznávají, co skuteèná práce 
obnáší. V dobì pøíprav se v dílnách 
zapojovali na tréninkovém úklidovém 
pracovišti, kde se uèili správné pracovní 

postupy a úklid samotný. Podporu
jsme zajistili i pøi komunikaci s novým 
zamìstnavatelem, nutné administrativì
i nácviku v prostorách reálného úklidu. 
Pøestože to nebylo úplnì jednoduché, 
jsou nyní skuteènì zamìstnáni. Dochází 
na urèená místa v domluveném èase, 
zvládají obsluhu parních èistièù, na kte-
rých si Èisté vše zakládá, poznávají 
nároènost práce a vydìlávají své první 
opravdové peníze. Pøesto není zdaleka 
vyhráno, každý den je pro tyto pracovní-
ky skuteènou výzvou a obnáší pøekoná-
ní mnoha pøekážek.

My je dál trpìlivì sledujeme a zajiš�uje-
me potøebnou podporu. Olèi držíme pal-
ce v nesnadných zaèátcích a klientùm 
pøejeme, aby je nadšení z nové práce 
neopustilo.

Více o úklidové firmì Èisté vše 
na www.cistevse.cz.

Michal Køižka
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

PLE�TE S NÁMI KOŠÍK

Na zaèátek pøíštího roku pøipravujeme pro veøejnost workshop pletení košíkù 
z pedigu. Máte chu� vyzkoušet si nìco nového? Neváhejte, poèet míst bude omezen. 

PØIJÏTE ZA NÁMI

I letos budeme souèástí Adventního 
Zlína. 16. prosince budeme na námìstí 
Míru se všemi výrobky sociálnì terapeu-
tických dílen. Máte možnost poøídit 
poslední dárky pod stromeèek, potìšit 
sebe i své blízké, doladit slavnostní 
tabuli nebo poøídit oøechové lodièky 
k dodržení lidových zvykù. Rádi vás 
uvidíme.

Jana Škývarová

POZVÁNKA NA WORKSHOP
PLETENÍ KOŠÍKÙ Z PEDIGU
02/2020

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE 
(NEJEN) O WORKSHOPU SLEDUJTE
WWW.NADEJE.C/ZLIN
FACEBOOK: NADÌJE, POBOÈKA ZLÍN
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BYDLENÍ PRO TØI 
S KOMERÈNÍ BANKOU

Na konci øíjna zavítali do chránìného 
bydlení zástupci Komerèní banky – 
pan øeditel Jiøí Mifek a paní Veronika 
Kováøová. Nenavštívili nás náhodou. 
Nadace Jistota Komerèní banky se 
rozhodla podpoøit náš projekt Bydlení 
pro tøi. Pøevzali jsme šek na 70 tisíc 
korun, díky kterým budeme moci vybavit 

nové bydlení pro 3 dívky s mentálním 
postižením. Strávili jsme moc pøíjemné 
odpoledne ve stávajícím chránìném 
bydlení a potom jsme nakoukli do ètvrt-
domku, který je prozatím v rekonstrukci. 
Moc dìkujeme a tìšíme se na novou 
pøíležitost pro naše klientky.

Jana Škývarová



Vánoèní lidové zvyky
na plácku u Tkalcovny 
12. prosince 2019, 9–17 hodin

Pøijïte se sváteènì naladit!*NADÌJE
Tkalcovna Nadìje
Na Honech 5540, Zlín - Jižní Svahy

-  tvoøivé dílny pro dìti, prodej výrobkù z našich dílen:  

    svíèky, voskové ozdoby, koberce, textilní dárky, mýdla,  

    keramika i košíky atd.

-  domácí rybí polévka, vánoèní punè i dobrá káva 
    bude pøipravena pro zahøátí 




