Klienti Domu Naděje Brno-Řečkovice měli velikou radost ze společného dárku, kterým byl
psychomotorický padák s barevnými balonky. Klienti padák vyzkoušeli přímo pod stromečkem a již se
těší na to, jak si s ním užijí hodně zábavy v rámci sportovních aktivit ve společenské místnosti, i v létě
na zahradě.
V Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole jsou mezi klientkami velmi oblíbené návštěvy
terapeutického koníka Emilka. Díky podpoře Ježíškových vnoučat přijde koník Emil do našeho domova
za klientkami ještě 3x na návštěvu.
Dalším společným dárkem byly 2 ks floramobilu – jeden pro klientky Domu pokojného stáří a druhý
pro klienty Domu Naděje Brno-Vinohrady. Floramobil je vyvýšený záhon, který je pojízdný a lze jej
pohodlně přistavit dokonce až k lůžku. Ležící klientky a klienti se už těší na to, až si začnou pěstovat
bylinky a kytky přímo z lůžka. Díky podpoře Ježíškových vnoučat byly floramobily vyrobeny na zakázku
přímo pro potřeby naší organizace.
Ani klienti naší pečovatelské služby nepřišli zkrátka a někteří z nich byli také v rámci uvedeného
projektu obdarováni. Potěšení zajistily např. balíčky s dobrotami, nebo mikrovlnná trouba, která
klientce umožní snadněji si ohřát oběd nebo večeři.
Velikou radost přinesly tzv. zážitkové dárky. Jedné z klientek domova pro seniory v Řečkovicích, která
dříve pracovala v Mahenově divadle, se splnilo její veliké přání a i přes svůj zdravotní hendikep a
imobilitu jí Ježíškova vnoučata umožnila navštívit divadelní představení právě v tomto divadle. Další
dvě klientky z Domu Naděje Brno-Řečkovice, kamarádky, byly pozvány na oběd a prohlídku restaurace,
kde jedna z nich mnoho let pracovala a moc si přála ještě se na toto místo někdy podívat.
Dne 8. ledna 2018 se uskutečnil výlet pro klienty Domu Naděje Brno-Bohunice, který se rozhodly
uspořádat v rámci projektu Ježíškova vnoučata Denisa a Eva Lhotovy s přáteli. Klienti si už nějakou
dobu přáli vyrazit po Brně a vidět místa, která již dlouho nenavštívili. Lhotovým se podařilo zajistit
minibus, do kterého se vešlo celkem 12 klientů, včetně 3 klientů na vozíku. Klienti se projeli po známých
místech Brna, jako je Kraví Hora s hvězdárnou, palác Tivoli, park Lužánky, vila Tugendhat, Janáčkovo
divadlo, hrad Špilberk, kostel Petrov a Mendlovo náměstí, kde si v rámci krátké zastávky načepovali
v pivovaru Starobrno pivo. To jim po návratu přišlo k chuti – na oběd na ně v domově čekalo knedlovepřo-zelo. Dámy Lhotovy vyprávěly během jízdy klientům zajímavosti o místech, okolo kterých
projížděli. Výlet byl vydařený, klienti spokojení a vděční za to, že mohli navštívit místa, která jsou pro
ně kvůli zdravotnímu stavu hůře dostupná.
Pan Petr, klient denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Vinohrady, vždy rád cestoval a za svůj život
navštívil mnoho zajímavých míst. A přestože mu už zdravotní stav nedovolí v tomto koníčku
pokračovat, nepřestává snít. Nebylo pro nás tedy žádným překvapením, když si pan Petr přál proletět
se vrtulníkem a prohlédnout si Brno z netradiční perspektivy. Ještě větším překvapením pro nás bylo
to, že netrvalo dlouho a přání pana Petra si v databázi Ježíškových vnoučat rezervoval sympatický pár
z Brna. Časové možnosti dárcům neumožnily navštívit pana Petra osobně, proto jsme vše domluvili po
telefonu a pracovníkům denního stacionáře zůstala velmi milá povinnost předání dárku panu Petrovi.
Jeho nadšení a radost z poukazu na let vrtulníkem sdíleli jak pracovníci, tak ostatní klienti stacionáře.
Byly to okamžiky plné čistého veselí a dobré nálady. Nyní se již nemůžeme dočkat jara, kdy pana Petra
čeká jeho vyhlídkový let. Těšíme se, že spolu s ostatními klienty z denního stacionáře pana Petra
doprovodíme a během letu jej budeme podporovat alespoň „ze země“. Letu se zúčastní i samotní dárci,
takže budou mít příležitost poznat pana Petra osobně. Už teď víme, že si to moc užijeme.

