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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a nadacím, díky nimž máme v Domě pokojného stáří nové 
antidekubitní matrace, speciální čističku vzduchu a příslušenství ke zvedáku 
pro nemohoucí. 

PODĚKOVÁNÍ

Milé kolegyně a kolegové, velmi vám děkuji za vaši práci v době nouzového stavu. 
V půlce letošního března jsme se ocitli v situaci, jakou nikdo z nás nezažil. V Domě 
pokojného stáří a v chráněném bydlení jsme potřebovali zabránit vniknutí a rozšíře-
ní nákazy mezi klienty. Pracovali jste ve ztížených podmínkách, téměř tři týdny 
bez ochranných pomůcek. Bylo těžké udržet klienty v dobrém a klidném rozpolože-
ní, chránit sebe, chránit je, bojovat s vlastními obavami. Bylo těžké z rozhodnutí 
vlády zavřít naše sociálně terapeutické dílny, denní stacionář a nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež, omezit terénní službu v sociální rehabilitaci. Jsme zvyklí 
dělat svou práci, nenechat naše klienty bez pomoci. To je zakódované v třicetileté 
historii NADĚJE. Přistoupili jste k tomu, jak nejlépe jste mohli – někteří pomáhali 
v otevřených službách, mnozí šili roušky, byli k dispozici pro případ karantény, 
dělali jste užitečné věci, na které není běžně čas, podali pomocnou ruku, když bylo 
potřeba. 

Bylo to těžké pro všechny, ale vyšli jsme z toho silnější a zkušenější. Děkuji vám!

Kateřina Pivoňková
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KOSTKY BYLY KONEČNĚ VRŽENY

Poslední měsíce se v naší službě nesly 
ve znamení všech možných opatření 
proti COVID19. Dlouhou dobu byl klub 
z nařízení vlády pro klienty úplně zavře-
ný. Využili jsme tento čas k dohánění 
a „předbíhání“ všech administrativní 
povinnosti. Vyladili jsme zápisy i způsob 
vykazování naší předešlé práce s klien-
ty. Hledali a nacházeli jsme cesty, jak 
naši práci co nejlépe zaznamenávat 
pro co nejlepší naplnění potřeb klientů, 
sdílení mezi námi pracovníky a v nepo-
slední řadě pro potřeby našich doná-
torů. 

Po několika týdnech jsme 11. května 
celí nedočkaví opět přivítali v klubu kli-
enty. První týdny přicházeli spíše indivi-
duálně. Měli jsme radost, že tu jsme 
hlavně pro ty, kteří nás potřebují nejví-
ce. Jak jsme se dozvěděli, starší vyrá-

želi raději ven a mladší často zůstávali 
důsledně doma, kvůli obavám rodičů. 
Nebyl tak pro nás problém dodržet 
všechna opatření na ochranu proti náka-
ze. Měření teploty, nošení roušek, větrá-
ní, dezinfikování rukou i povrchů a další 
opatření se staly součástí naší práce. 
Abychom mohli hrát alespoň některé 
hry, seděli jsme na opačných stranách 
našeho největšího stolu a každý měl 
svou vlastní herní kostku.

Jak se situace pomalu uklidňuje i život 
v klubu se vrací do starých kolejí, i když 
návštěvnost zatím není taková, na jakou 
jsme zvyklí. Těšíme se na září, kdy se 
to u nás po prázdninách již tradičně „po-
řádně rozjede“.

Květa Smrčková
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Vládní nařízení, nařízení Ministerstva 
zdravotnictví, nařízení Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, doporučení Zlín-
ského kraje, pokyny epidemiologického 
odboru Krajské hygienické stanice, 
doporučené postupy odborných společ-
ností a asociací, e-mail stíhá e-mail, tele-
fonát za telefonátem. Takhle to první 
polovině března začalo. Z nařízení vlády 
jsme zavřeli sociálně terapeutické dílny, 
denní stacionář i nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež. Pracovníci z těchto 
služeb rychle začali šít roušky, aby po-
mohli ochránit své kolegy a klienty 
Domu pokojného stáří a chráněného 
bydlení. První státem nakoupené 
ochranné pomůcky jsme dostali až víc 
než po dvou týdnech od zahájení nou-
zového stavu. Konečně jsme si mohli 
dovolit dát pracovníkům 1 jednorázovou 
roušku na den, alespoň na tu nejnamá-
havější práci. Dům pokojného stáří 
i chráněné bydlení jsme uzavřeli pro lidi 
zvenku. Komu to dovolila pracovní náplň
pracoval z domu. Několik pracovnic 
zůstává doma s dětmi, někdo v karanté-
ně, naštěstí v domově začínají pomáhat 
kolegyně a kolega z uzavřeného denní-
ho stacionáře. Měřili jsme teplotu pra-
covníkům i klientům 2x denně, od Veli-
konoc jsme začali testovat pracovníky 
rapid testy na protilátky na COVID-19. 
Uzavřeli jsme část druhého patra domo-
va, z kaple, pietní místnosti a rehabilita-
ce se stává provizorní izolace pro pří-
pad podezření na nákazu. Vypadá to 
trochu jako polní nemocnice. S velkou 
nervozitou jsme v průběhu nouzového 
stavu čekali na výsledky vyšetření u kli-
entů i pracovníků, kteří měli podezřelé 
příznaky. Zatím vždy negativní. Tak 
takhle jsme to prožívali – mnoho klientů 

domova cítilo stesk a smutek, chyběly 
jim návštěvy a balíčky od příbuzných. 
Snažili jsme se jim věnovat individuálně, 
společné aktivity byly zakázané. V chrá-
něném bydlení pracovníci museli hodně 
připravovat činnosti pro klienty, praco-
vat na uklidnění, na dobré atmosféře 
v Domku i v Desítce, předcházet problé-
mům s „ponorkovou nemocí“. Radovali 
jsme se z milé podpory od mnoha zná-
mých i neznámých dárců – dostali jsme 
roušky (šité i jednorázové), respirátory, 
ochranné štíty z 3D tiskáren, maliny 
a minirajčátka pro pracovníky, šetrnou 
dezinfekci na ruce, tablety pro komuni-
kaci s příbuznými, milé dopisy a podě-
kování. Po měsíci jsme už měli od státu 
dost ochranných pomůcek – každý mohl 
použít, kolik potřeboval. Vzájemně jsme 
se povzbuzovali a drželi spolu. To mohu 
potvrdit. V chráněném bydlení i v domo-
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KDY UŽ POJEDU DO ŠKOLKY?
V denních stacionářích je smutno. Pros-
tory, jindy plné halasu, smíchu a života, 
jsou tiché. Od 16. března je služba 
z rozhodnutí vlády uzavřena. Nový pros-
tor stacionáře v Zelinově ulici, který 
začal nádherně rozkvétat 
a ožívat, osaměl. Ve Vože-
nílkově se na konci dubna 
alespoň malovalo. Všudy-
přítomná novota a čistota 
malinko povzbudila všech-
ny zaměstnance, včetně 
mě. Po počátečním smut-
ku, zklamání a obavách 
začínáme s nadějí vyhlížet 
ohlášené datum pondělí 
22. června. Otevřeme 
konečně? Těšíme se 
na každodenní ruch, shon, 
zmatek, ale také na sdílené radosti i sta-
rosti, na setkání s klienty i jejich rodina-
mi, na společné povídání a aktivity. 
Stacionář je uzavřen více než tři měsí-
ce. Neměli jsme možnost setkávat se, 
nemohli jsme pečujícím rodinám pomoci 
v jejich péči. 92 dnů je pro někoho krát-
ké období. Pro lidi žijící s demencí a je-
jich blízké je to velmi dlouhá doba. 
Nezapomněli jsme na ně! Po celou 

dobu jsem s nimi byla v kontaktu ale-
spoň telefonickém a emailovém. Nabí-
zela jsem jim podporu i možnost rozho-
voru s naší psycholožkou. V případě, že 
rodiny našly chvilku i na aktivizační čin-

nosti, dostávaly různé mate-
riály a odkazy na zajímavá 
cvičení a tréninky paměti. 
Byla jsem vděčná za kaž-
dou zprávu, kterou jsem 
obdržela. Některé nebyly 
potěšující. Některé naopak 
– třeba ta, že se paní kaž-
dé ráno obléká a vyhlíží, 
kdy že už „pojede do té 
školky“. 

Přemýšlíme, co všechno 
se za tu dobu mohlo stát. 
Jak klienti zareagují, až sta-

nou ve dveřích našich služeb? Poznají 
nás? Budeme moci navázat tam, kde 
jsme společně skončili? Jaká omezení 
nás čekají? To jsou otázky, které si nyní 
klademe a s otevřeností a napětím čeká-
me, jaké dostaneme odpovědi.

Pevně věříme, že se v pondělí 22. červ-
na uvidíme se všemi, kteří naši službu 
potřebují. 

Jana Chovancová

vě pracovaly krizové štáby. Když jsme 
se sešli, vše jsme rychle společně pro-
brali a rozhodli. Zvláštní situace byla 
v Domě pokojného stáří – nouzový stav 
nastal krátce potom, co začali pracovat 
noví vedoucí – jak vedoucí domova, tak 
dvě vedoucí přímé péče i vedoucí kuchy-
ně. Opravdu těžký začátek pro každou 
z nich. Jsem vděčná za všechny kolegy-
ně a kolegy, kteří se snažili pracovat co 

nejlépe i při těch obtížných podmínkách. 
Za ty, kteří perfektně pracovali z domu, 
za ty, kteří reagovali na každou prosbu 
o pomoc. Každý den bylo zač poděko-
vat Pánu Bohu – že nikdo nemá teplotu, 
nikdo neonemocněl, že naše izolační 
zóna zůstává prázdná, že jsme další 
den služby zvládli.

Kateřina Pivoňková
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PŘEDSTAVENÍ

VEDOUCÍ PRACOVNICE V SOCIÁL-
NÍCH SLUŽBÁCH ANDREA 
SRNCOVÁ A  JURČÍKOVÁĽUBICA

ANDREA
Dříve jsem pracovala v jiné profesi. 
Společnost, ve které jsem působila, 
ukončila svoji činnost. Uvažovala jsem, 
co budu dělat dál. Rozhodla jsem se 
absolvovat rekvalifikační kurz na pra-
covníka v sociálních službách. Povinné 
praktické dovednosti jsem získala 
v NADĚJI a později mně nabídli i trvalý 
úvazek. Jako pečovatelka v Domě 
pokojného stáří jsem pracovala téměř 
osm let, když přišla nabídka na místo 
vedoucí pracovnice v sociálních služ-
bách. A protože jsem i ve svém osobním 
životě procházela velkými změnami, 
po pár dnech přemýšlení a díky podpoře 
mých kolegyň, jsem se rozhodla tohle 
místo přijmout. Baví mě pomáhat dru-
hým. Přijde mi přirozené, že jsem si jako 
cílovou skupinu vybrala právě seniory. 

Vím, že seniorům, kteří u nás žijí, nemů-
žeme nahradit rodinu a jejich domácí
prostředí, i přesto se snažím spolupodí-
let se na vytváření důstojných podmínek 
k životu. Žádným mottem jsem se nikdy 
neřídila, snažím se, abych já i ostatní 
kolem mě měli radost z každého dne. 

ĽUBICA
Absolvovala jsem Technickou univerzitu 
ve Zvolenu. Po skončení vysoké školy 
jsem se věnovala návrhům interiérů 
a jejich realizaci. Ale protože „změna je 
život“, rozhodla jsem se v roce 2013 
udělat si kurz pro pracovníky v sociá-
lních službách. Po jeho absolvování 
jsem nastoupila jako pečovatelka 
do Domu pokojného stáří NADĚJE Zlín. 
Působím již sedmým rokem na oddělení 
se zvláštním režimem, kde jsem praco-
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OSLAVILI JSME „STOVKU”
23. června jsme oslavili 100. narozeniny obyvatelky Domu pokojného stáří Jarmily 
Zimmelové. Paní Jarmila u nás žije téměř 5 let. Je velmi společenská, chodí ráda 
na všechny aktivity a miluje květiny. Na svou oslavu se velmi těšila a užila si ji. 

Za celý kolektiv Domu pokojného stáří přejeme hodně zdraví a pohody!

Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ A DENNÍHO STACIONÁŘE

vala šest let jako pečovatelka. Zde
jsem zjistila, že konečně dělám práci, 
která je smysluplná a naplňuje mne. 
Problémy lidí s demencí mě zajímají 
natolik, že jsem se chtěla v této oblasti 
dále vzdělávat. Jsem velice vděčná 
vedení NADĚJE, že mi umožnilo další 
profesní růst a studium. Absolvovala 
jsem kurz Edukace a trénink konzultan-
tů, na základě kterého provádím pora-
denství pro osoby pečující o lidi s deme-
ncí a také kurz testování paměti. Oba 

tyto kurzy pro mě byly velice důležité - 
získané vědomosti a poznatky využívám 
nejen v naší organizaci, ale i jako porad-
ce v Kontaktním místě České alzheime-
rovské společnosti ve Zlíně. Od února 
pracuji jako vedoucí pracovnice v sociá-
lních službách na oddělení se zvláštním
režimem. Jsem velice vděčna za tuto pří-
ležitost a šťastná, že mohu pracovat 
v kolektivu lidí,kteří mají o svoji práci 
opravdu zájem, jsou spolehliví a ke kli-
entům projevují velkou dávku empatie.
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SVÁTKY JARA NETRADIČNĚ

Velikonoce, svátky jara jsou časem 
setkávání se, veselení, obdobím barev, 
chutí, vůní a tradicí. Ty letošní pro nás 
byly jiné. Někoho trápilo, že nemůže 
na koledu, někoho, že dny bude trávit 
bez rodiny a přátel. Proto se Hana 
a Jitka, sociální pracovnice Domu po-
kojného stáří rozhodly, že rodinám oby-
vatel naší služby popřejí osobně, ústy 
jejich blízkých….

Byli jsme moc rádi, když se nám po ode-
slání e-mailů dostalo hezké zpětné 
vazby. 

„… Nevím, jestli si vy a vaše děvčata 
umí představit, jakou radost jste nám 
všem rodinným příslušníkům udělaly fot-
kami našich drahých, kteří tráví zbytek 
svého života ve vaší Naději mezi tak 
úžasným kolektivem, jako je váš, ale 

mně vyběhly  i slzí do očí, když jsem 
viděla "naši" babičku na vaší fotografii. 
Jelikož jsem téměř po celý život praco-
vala ve zdravotnictví - i když mezi dětmi 
/jednak zdravými, ale později také posti-
ženými/ přesto se naše práce nedají 
srovnávat. Velice, ale opravdu velice si 
vážím všech pracovníků, kteří se dokáží 
starat o naše nejstarší babičky a dědeč-
ky. Vím, že je to velmi náročná práce 
nejen fyzicky, ale  i psychicky. Chtěla 
bych vám ještě jednou všem poděkovat 
a popřát i v dnešní pro všechny nelehké 
době, pokud možná krásné velikonoční 
svátky a mnoho sil do další práce.

S velkou úctou k vám všem.“

Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ A DENNÍHO STACIONÁŘE
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ROZHOVOR

ROZHOVOR S PETREM SMUTNÝM

Petr oslaví v brzké době desetileté jubi-
leum působení v NADĚJI. Jana Škýva-
rová Petrovi pokládala otázky a zhodno-
tila uplynulé období.

Peťo, začněme netradičně. Máš něja-
kou veselou příhodu s tvým „smutným“ 
příjmením?

Když mně někdo řekne, nebuďte 
„smutný“, odpovídám, že mohu pouze 
překvapit. Horší by bylo být pan Veselý 
a být smutný.

V NADĚJI jsi začínal na jiné pozici 
než je správce domu. Na jaké? 

Začínal jsem na pozici pečovatele, čili 
v přímé péči o klienty. K této práci mě 
přivedly dvě životní události. První byla 
ukončení činnosti bývalého zaměstna-
vatele a druhá amputace dolní končeti-
ny mého tatínka. Již dříve mě lákalo pra-
covat v pomáhající profesi a pod vlivem 
těchto událostí jsem se dostal k práci 
v sociálních službách. Svoje zkušenosti 
mohu uplatňovat i v péči o své rodiče.

Uvítal jsi tento posun a proč?

Samozřejmě. Díky této pracovní změně 
zažívám určitý osobní progres. Rozvíjí 
mě v administrativě, komunikaci a řízení 
lidí. Mé původní zaměření bylo strojíren-
ské. Změna pozice mě vrátila k technic-
ké náplni práce, což být správcem vyža-
duje.

Co tě na tvé práci baví?

Jednoznačně různorodost. Finální výs-
ledky úkolů jsou více vidět. Ale přesto 
stále pomáhám. Jen přináším obyvate-
lům Domu pokojného stáří pomoc, 
mnohdy i radost, jiným způsobem.

Má práce v DPS jeden společný jmeno-
vatel?

Společným jmenovatelem je spokoje-
nost klientů služby. „Technický úsek“ 
Domu pokojného stáří je jedním z dílků 
celé soustavy služeb. Všichni se snaží-
me docílit maximální spokojenosti oby-
vatel.

Co pro tebe znamená naděje s malým 
„n“?

Šance. Možnost změny k lepšímu 
vývoji.



10

DAROVÁNÍ KRVE S NADĚJÍ

Personalistka Maruška mně donesla 
dopis z transfuzního oddělení KNTB, 
ve kterém byla informace o tom, že náš 
spolupracovník Martin Stašek, dlouhole-
tý zaměstnanec nízkoprahového zaříze-
ní ve Vizovicích dosáhl 60 bezplatných 
odběrů krve. „Je to borec, udělej s tím 
něco.“ Ale co. Dlouho jsem přemýšle-
la…půjdeme darovat „nadějnou“ krev. 
V tom samém okamžiku mně přišla zprá-
va od kolegy Míši Křižky. „Pojďme daro-
vat krev!“ Jsem ráda, že máme stejné 
nápady a pořád se snažíme pomáhat, 
jak se dá.

17. 6. 2020 proběhlo Darování krve 
s NADĚJÍ. Zúčastnili se nejen naši 
zaměstnanci, kteří chodí na transfuzní 
oddělení pravidelně, ale také prvodárci 
a rodinní příslušníci zaměstnanců. 
Všichni zúčastnění získali dárek ze soci-
álně terapeutických dílen. Potěšilo nás, 
kolik lidí nás napoprvé podpořilo. 
Věříme, že budeme v této započaté 
tradici i nadále pokračovat a bude nás 
víc a víc! Sledujte naše FB stránky 
Naděje, pobočka Zlín a dozvíte se další 
termín…i vy můžete dát někomu naději 
na dobrý život.

Jana Škývarová

INFORMACE
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

NOVÉ ZAČÁTKY VE ZLÍNĚ

Přesto, že jarní dny a týdny byly kvůli 
všemožným opatřením a karanténě 
nelehké, ve Zlíně jsme měli důvod 
k úsměvu. Míša a Alena, mladé ženy 
s mentálním postižením, se nastěhovaly 
do nových chráněných pokojů, v rekon-
struovaném baťovském domku v Mostní 
ulici. Každá tam má svou vlastní ložnici. 
Setkávají se ve společné kuchyni a obý-
vacím pokoji. Těší se z toho, že „co si 
nadrobí, to si také uklidí“. Velmi lákavá 
je nová možnost pozvat si návštěvu 
do vlastního a připravit jí pohoštění. 
Ve srovnání se stávajícím chráněným 
bydlením, ve kterém obě dívky doposud 
žily, zde sociální pracovníci poskytují 

podporu pouze několikrát za týden. 
Dívky tak vedou téměř samostatný ži-
vot. Velké poděkování patří Nadaci 
Komerční banky, a. s. – Jistota, která 
nám poskytla finanční prostředky 
na zařízení chráněného bytu. Přejeme 
si, aby nové bydlení splnilo všechna 
očekávání, která nové obyvatelky mají.

Jana Škývarová
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CO SE DĚLO (NEJEN V NAŠICH
HLAVÁCH), KDYŽ BYLO ZAVŘENO?

Když jsme v půli března zavřeli sociálně 
terapeutické dílny kvůli COVID-19, honi-
ly se nám hlavou různé myšlenky. Přes-
tože dnes už se tolik nebojíme, báli 
jsme se. A když ne zrovna viru, tak 
zpráv ze světa, nejisté budoucnosti, 
o naše blízké a také o klienty. Přestože 
dnes už roušky s vděkem sundáváme 
a považujeme za zbytečné, tehdy jsme 
je intenzivně šili. Nejprve v dílnách, 
po jejich uzavření každý doma. Někdo 
sháněl a rozvážel materiál, někdo 
zažehloval pásky, kdo uměl šít, šil, 
a další pak hotové roušky distribuovali 
potřebným.

Nejeden šicí stroj vzal za své. Přestože 
dříve to v týmu občas zaskřípalo, v tuto 
dobu se pracovníci semkli, na dálku spo-
lu o to více komunikovali, podporovali 
se dobrou náladou, nic nebylo problém. 
Jindy živé prostory dílen utichly, potem-
něly, byly vyklizeny a připraveny na pří-
padné umístění krizových lůžek. S oba-
vami jsme sledovali situaci v Domě 
pokojného stáří a přemýšleli, jak případ-
né nasazení zvládneme. Pracovníci prů-
běžně telefonicky obvolávali klienty, zjiš-
ťovali, jak se jim daří a poskytovali 
potřebnou podporu. Někdo se doma 
staral o své děti a bylo to tak v pořádku. 
Různé myšlenky se nám honí hlavou 
i teď, kdy téměř po třech měsících dílny 
opět otevíráme. Vše je zpět na svých 
místech – vybavení, pracovníci i první 

klienti. Dílny jako takové se rozjely, ja-
koby tři měsíce ani neproběhly. Jen nám 
přibyly roušky, měření teploty a všude 
přítomná vůně dezinfekce. Mnohé se 
už nejeví tak horké a po bitvě je každý 
generál. Také jsme nestihli všechno, co 
jsme mysleli, že za tři měsíce stihneme. 
Jen jsme najednou o něco vděčnější. 
Za každé nové ráno, za svou práci a ko-
lektiv v ní, nové zkušenosti a nové prio-
rity, dobré kafe v kruhu přátel. Zjistili 
jsme, jak všechno zbytečně řešíme a že 
slunce vyjde a ptáci budou zpívat i bez 
nás. A když si to můžeme užívat, je dal-
ší dobrý den.

Klienti se s dlouhou chvílí popasovali 
po svém:

Ptali jsme se: „Co jsi doma dělal, když 
jsi nemohl docházet do dílen?“

Klient: „Konečně jsem si odpočinul. 
Vlastně jsem se doma nezastavil a hod-
ně jsem uklízel. Nejčastěji jsem umýval 
nádobí.“

Klient: „Já jsem se nenudil, chodil jsem 
na chalupu, čistil jsem okapy, bylo tam 
listí a listí.“

Klient: „Sekal jsem pařez.“ 

Michal Křižka
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SILNÝ ZÁŽITEK

V době, kdy byly uzavřeny sociálně 
terapeutické dílny, zaměstnanci pracují-
cí s lidmi s mentálním postižením krát-
kodobě pomáhali naplňovat volný čas 
klientům v Domě pokojného stáří, 
s lidmi žijícími s demencí. Po jedné 
takové službě přišel paní ředitelce 
hezký email. Podělíme se o něj s vámi.

„…Jsem moc vděčná za čas strávený 
u vás, byl to pro mne silný zážitek. 

Posunulo mne to dále ve vnímání živo-
ta, smrti, pokory, odevzdanosti i lidské 
důstojnosti, i když už nevíme, kdo 
jsme... Poděkování a obdiv i všem pečo-
vatelkám a sestřičkám, které jsem vidě-
la při jejich náročné práci „v přímém 
přenosu…“ A.
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PODĚKOVÁNÍ

Chceme tady a teď poděkovat Marušce 
Kohoutkové, milé duši ze ZOO Zlín. 

Spolupracovali jsme s ní přes 13 let 
a zapojovali naše klienty v rámci ven-
kovních pracovních terapií v prostorách 
zlínské ZOO. Dvakrát týdně, v pondělí 
a pátek, se ráno potkávala s týmem kli-
entů, zadala potřebné úkoly a my měli 
možnost klienty zapojit do skutečné prá-
ce, v krásném prostředí, s pocitem, že 
i lidé s postižením se podílí na tom, jak 
zlínská ZOO vypadá. Práce v zoologic-
ké zahradě je pro klienty velkým láka-

dlem a vítaným zpestřením. Maruška 
také díky venkovním terapiím zajistila 
opravdovou letní brigádu jednomu 
z klientů. I díky ní a této zkušenosti má 
dnes možná opravdovou práci. Na konci 
května jsme se s Maruškou v ZOO viděli 
naposledy. Rozloučili se, poděkovali 
za veškerou péči a trpělivost, kterou 
s námi měla a v novém zaměstnání 
i v osobním životě jí popřáli všechno 
dobré. Budeme se těšit na další milá 
setkání, tentokrát třeba v našich dílnách 
a na našich akcích.

Michal Křižka






