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PODÌKOVÁNÍ PATØÍ VŠEM
Druhý Adventní koncert Èeské televize 
patøil nám. Rádi jsme divákùm pøedsta-
vili život s demencí a služby, které 
poskytujeme. Tìší nás, že naše motto 
„Na život s demencí nemá nikdo zùstat 
sám“ bylo do posledního písmena po-
chopeno vámi, kteøí jste pøispìli na kon-
to adventních koncertù. Na zaèátku 
dubna probìhne na Kavèích horách 

Milé ètenáøky a ètenáøi,

pùvodnì jsem vážnì nechtìla psát o koronaviru, ale co naplat, když tolik vstoupil 
do našich životù a naší práce. Možná, že než se tento ètvrtletník dostane do vašich 
rukou, bude situace jiná. Jedno je jisté – najednou si uvìdomujeme, bez èeho se 
neobejdeme.

Myslím tím pøátelské vztahy s lidmi, kteøí chtìjí pomoci. Obìtavost tìch, jejichž 
profese jim neumožòuje pøíliš se bát sám o sebe. Ohleduplnost a vzájemné pocho-
pení. Klid a vyzaøující vyrovnanost nìkterých kolegù a kolegyò, kteøí podpírají ty 
bázlivìjší. Až to pøejde, a já doufám, že pøejde, vyjdeme z krize silnìjší a zkuše-
nìjší. 

Moc dìkuju svým spolupracovníkùm ve zlínské NADÌJI za spoleènou a silnou 
energii, díky které to zvládneme. 

Kateøina Pivoòková
oblastní øeditelka

rozdìlení konta Adventních koncertù 
Èeské televize. Moc dìkujeme, že díky 
vám mùžeme dokonèit zaøizování dru-
hého denního stacionáøe pro lidi s de-
mencí na ulici Zelinova na Jižních Sva-
zích a udìláme patøiènou propagaci 
Kontaktnímu místu Èeské alzheimerov-
ské spoleènosti. Zlíòáci, dìláme to 
pro vás!



Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ
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ZAÈÁTEK ROKU VE VITKU

Zima a zaèátek roku bývá v našem níz-
koprahovém klubu pro dìti a mládež již 
tradiènì ve znamení vìtší návštìvnosti. 
Letos se nám opravdu „rozjel“ ping 
pong, který baví snad úplnì všechny 
bez rozdílu vìku nebo pohlaví. 

Noví klienti projevili po delší dobì zájem 
o bubnování, tak u nás bývá ve støedu 
veèer pìknì veselo.

Velice rùznorodá skupina klientù také 
projevila zájem o vyrábìní valentýnek 
na svátek zamilovaných. Materiálu 
máme na výbìr hodnì a tak má každý 
opravdovou svobodu ve volbì techniky, 
kterou by chtìl použít, nebo se nauèit. 

Kvìta Smrèková
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PØEDSTAVENÍ
JITKA CHLUPOVÁ, SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICE
Jmenuji se Jitka Chlupová, od záøí 2019 pracuji v Do-
mu pokojného stáøí ve Zlínì jako sociální pracovnice. 
V pøedchozím zamìstnání jsem pùsobila témìø 18 let 
ve státní správì na rùzných pracovních pozicích, 
nejdéle jako pracovnice pro náhradní rodinnou péèi. 
Práce s dìtmi, které nemohou z rùzných dùvodù vy-
rùstat se svými rodièi, mne dlouho bavila a naplòovala, 
nicménì po mnoha letech jsem pocítila potøebu zmì-
ny. Mojí hlavní náplní práce nyní je kontakt se zájemci 
o služby našeho zaøízení. Potkám tak spoustu zajíma-
vých lidí s rùznými životními pøíbìhy a tìší mì, že jim 
mohu být nápomocna radou, doporuèením dalších 
služeb, vyslechnutím a vzájemnou komunikací v jejich
jakkoliv nepøíznivé životní situaci. 

Svùj volný èas trávím pøevážnì s rodinou, kdy spoleè-
nì o víkendech vyrážíme pìšky nebo na kolech do pøírody, na rùzné výlety nebo jen 
tak posedíme s pøáteli na zahradì, tøeba u špekáèku. Energii dobíjím aktivním pohy-
bem, na sluníèku a poslechem dobré hudby. Nad mým mottem jsem pøemýšlela, 
ale mìní se mi každý den jak poèasí…

Tìším se na spolupráci tøeba i s vámi! 

MÁME NUTRIÈNÍHO TERAPEUTA
V zaøízeních sociální péèe zatím není úplnì bìžnou sou-
èástí týmu. Proto jsme rádi, že od listopadu 2019 je mezi 
námi Michaela Hrbáèková, nutrièní terapeutka. Proè je 
nutrièní péèe potøeba? Jakými zvláštnostmi se vyznaèuje 
výživa seniorù? 

Odpovìdìla Michaela, usmìvavá žena, které neøekne 
nikdo jinak než Míša; odbornice ve svém oboru.

„Výživa seniorù èasto souvisí s jejich zdravotním stavem. 
Lidem ve stáøí vìtšinou chybí urèité látky, které nemohou 
dostateènì vstøebat nebo kterých nejsou schopni sníst 
potøebné množství. Proto jsou nároky na kvalitní a nu-
triènì hodnotnou stravu v tomto vìku obzvláš� vysoké. 

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

Navrhuji vyváženou stravu klientùm Do-
mu pokojného stáøí a tvoøím jídelníèek. 
Toto si vìtšinou lidé pøedstaví jako moji 
práci. Ale je to jen malá èást, která je nej-
víc vidìt a o kterou je nejvìtší zájem. 
Musím mít pøehled o všech klientech 
a nejvíce cílit na ty, kteøí mají s výživou 
nìjaký problém – dodržují dietu, nezvlá-
dají bìžnou stravu, z nìjakého dùvodu 
hubnou anebo mají nìjaký zdravotní pro-

blém výživou ovlivnitelný. Dostane-li kli-
ent na talíøi jídlo, které je schopen sníst, 
chutná mu a zároveò je prospìšné jeho 
zdraví a kondici, není to jen moje záslu-
ha. Úzce spolupracuji s lidmi více profe-
sí, kteøí spolu musí umìt komunikovat 
a vidìt spoleèný cíl. Doufám, že se 
podaøí vytvoøit takový dobøe fungující 
tým, z kterého budou mít naši klienti 
prospìch.“

ZMÌNY V DENNÍM STACIONÁØI
Na zaèátku ledna jsme všichni obdrželi od Lucie Brhlové, se kterou jste se mohli 
setkávat v denním stacionáøi pro lidi s demencí, tento e-mail.

Drahé kolegynì a kolego,

pøeji vám všechno dobré. A� prospíváte 
ve zdraví, a� ve vašich rodinách vládne 
pokoj a moudrost vám pomùže pøi všech 
životních rozhodnutích. Dnes odcházím 
na mateøskou. Od zítøka má tento mail 
na starosti už jen Jana. Dìkuji za veške-
rou spolupráci. Vzpomínám v dobrém. 
Bylo mi ctí. 

A� se daøí! 

Lucie 

Lucie se stala maminkou, má synka 
Jana.

Denní stacionáøe pro osoby s demencí 
a jednání se zájemci má nyní na starosti 
Jana Chovancová na stávajícím e-mailu 
ds.zlin@nadeje.cz i na osobním
jana.chovancova@nadeje.cz a na mobil-
ním èísle +420 603 281 676.
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ROZHOVOR

TROJROZHOVOR

Všechny tøi jsou v NADÌJI už 10 let. 

Jsou úplnì jiné, mají rùzné pracovní 
pozice i prostøedí a rùzný naturel, ale 
každá pøináší své práci stejnou vìc: to 
nejlepší ze sebe. 

JITKA SLOVÁKOVÁ, vedoucí 
chránìného bydlení, která má klienty 
„pod kùží“, tráví s nimi hodnì volného 
èasu a je jim nejen kamarádkou, ale 
mnohdy i mámou a tátou.

URŠULA KLIMSZOVÁ, sociální 
pracovnice, školitelka, která na sobì 
neustále maká, studuje a je plná vizí.

ZUZANA ŠLÚCHOVÁ, fundraiserka, 
„milovnice módy, kabelek zvláš�“, 
zhmotnila svoji zálibu do Kabelkového 
VELEtrhu, (charitativní akce, která se 
prosadila nejen v NADÌJI, ale i v jiných 

organizacích v republice). Píše grantové 
žádosti s nadìjí, že uspìjí. 

J: Nejvíc mne baví ta rozmanitost, 
každý den je jiný.

U: Nejvíc to, že i po deseti letech mne 
vìci udivují, nìkdy jsou to situace typu 
„to nevymyslíš“, nejsi na vše, co se 
stane, pøipraven.

Z: Rùznorodost. 

J: Pøed deseti léty bylo deset klientù, 
nyní pìtadvacet. Jeden objekt, teï více 
objektù. Více zodpovìdnosti za své 
jednání je na klientech, více samo-

Co tì nejvíc baví na tvé práci?

Mùžete porovnat chránìné bydlení, 
sociálnì terapeutické dílny a fundraising 
pøed 10 lety a dnes?
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ROZHOVOR

statnosti, pøedtím byli pøespøíliš „ope-
èovávání“.

U: To co se zmìnilo nejvíce a to 
i v dílnách i v chránìném bydlení,
je pøístup ke klientùm. Pøedtím byli 
vnímání více jako velké dìti. Teï víme, 
že jsou to dospìlé osoby se všemi 
právy i povinnostmi. Snažíme se to mít 
na pamìti i v situacích, kdy vymyslí 
nìco, co se nám nelíbí nebo nezdá 
rozumné.

Z: Stejnì jako se vyvíjí spoleènost, svùj 
vývoj má neziskový sektor a oblast 
fundraisingu. Slovo fundraiser už nezní 
tak exoticky, v oblasti dárcovství je 
mnohem vìtší konkurence a zároveò 
stoupá ochota lidí páchat dobro. Èeši 
umí pomáhat a myslím, že ve vìci 
darování nejsou naivní a zároveò 
pøestávají posuzovat „ten si pomoc 
zaslouží, ale ten už tolik ne, protože 
a proto …“. Dárci zapojují rozum i cit, 
a to je skvìlé. Obrovskou radost mám 
ze stírání stigmatu bezdomovectví. 
„Domovec“ za nánosem prachu z ulic 
a oparu z laciných cigaret a vína, už 
zase vidí èlovìka a i jemu podá pomoc-
nou ruku. V tomto mají nejvìtší zásluhu 
lidé z nezisku.

J: Má vize je taková, že klienti nastoupí 
do chránìného bydlení, nauèí se po-
tøebné dovedností a znalosti a pøestoupí 
na samostatnìjší bydlení, popøípadì 
mìstský byt. Budou souèásti naši 
spoleènosti.

U: Pøála bych si, abychom byli všichni 
tolerantnìjší. Ke klientùm, k sobì na-
vzájem, ke všem. Každý je jiný a to je 
pøece v poøádku a fajn.

Z: U mì jde spíš o pøání, o sny. 
Neziskovkám pøeji, aby si je nebral 
zbyteènì kde kdo „do huby“! 

Máš vize, které si pøeješ, aby byly 
splnìny?

Jsou dny, kdy chceš se vším praštit 
a odejít „støedem“?

Co pro tebe znamená nadìje s malým 
„n“?

J: Nìkteré porady mne rozvášní, ale 
pak se vše s rozumem vyøeší a zùs-
távám. Tìchto dnù naštìstí moc není. 

U: Moc jich není, ale stane se. Ale … 
no asi ne nebo jo?

Z: I takové dny jsou. 

J: Nadìje umírá poslední, motto mého 
života plného optimismu. Pøeji všem 
iv tìchto chvílích, aby byli a žili v nadìji. 

U: Nadìje je oporou ve zlých èasech, 
ale všem nám pøeji, aby nebylo tak zle, 
že nám zbude už jen nadìje.

Z: … velký dar, protože ji má každý 
z nás od prvního nadechnutí, do pos-
ledního výdechu. 

Jana Škývarová 
a Michal Køižka
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NADÌJE TØICETILETÁ

NADÌJE TØICETILETÁ
ANEB VŠE ZAÈALO POLÉVKOU...

Znáte historii NADÌJE? NE? Pak 
nepochopíte dárkové pøedmìty vytvoøe-
né k jejímu výroèí.

NADÌJE vznikla jako jedna z prvních 
neziskových organizací v roce 1990 
zcela spontánnì. Do tehdejšího „polis-
topadového“ Èeskoslovenska zaèaly 
pøicházet vìtší skupiny uprchlíkù z Ru-
munska. V horkém létì zùstávaly 
na pražských nádražích desítky lidí. 
Naši zakladatelé Vlastimila a Ilja 
Hradeètí tìmto lidem pøinesli první 
hrnec polévky a pár kusù obleèení. 
Od pomoci uprchlíkùm se služby pos-
tupnì rozšiøovaly pro další skupiny 
potøebných lidí. Z poèáteèního nadšení 
nìkolika jednotlivcù vyrostla bez finan-
èní pomoci ze zahranièí nezisková orga-

nizace, která dnes pùsobí na celém 
území Èeské republiky. Máme 23 pobo-
èek a zamìøujeme se na pomoc v pìti 
oblastech: pro lidi ve stáøí, lidi s handi-
capem, lidi bez domova, ohrožené 
rodiny a ohrožené dìti a mládež.

Nápad „polévka stála na poèátku, bylo 
by hezké, kdyby se stala symbolem 
i po 30-ti letech“ nás vedl k výrobì dvou 
dárkových pøedmìtù - polévkové lžíce 
s nápisem „NADÌJE na dobrý život“ 
a balení zaváøky do polévky, písmenek 
s nápisem „Zaèalo to polévkou“. Oba 
tyto pøedmìty budou k dispozici na na-
šich støediscích. Vìøíme, že se vám 
zalíbí a budete mít chu� nejen na po-
lévku, ale potìšit sebe nebo své blízké 
tìmito malièkostmi.

NADÌJE je tøicetiletá, slavte s ní!

Jana Škývarová
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PLETLI JSTE S NÁMI

12 úèastníkù, 24 upletených košíkù 
a splnìný sen Evy Vaòharové, vedoucí 
košíkáøské dílny. Chtìla uspoøádat "nì-
co" pro veøejnost, což se jí splnilo. 
Navíc dokázala klienty sociálnì tera-
peutické dílny dostat do role lektorù. 
Bylo hezké, jak hned druhý den psali 
úèastnice pochvalné øádky. Volala jsem 
Evì, abych se dozvìdìla pár vìt 
i od ní. „Byla jsem neskuteènì unavená. 
Bylo to nároèné, pøíštì urèitì uspoøádá-
me kurz s menším poètem úèastníkù. 
Ale rozhodnì se tìším na pøíštì.“

Tìšte se! A vìøte, že i ostatní dílny nezù-
stanou pozadu a uspoøádají pro vás 
setkání nad uèením se nìèeho nového! 

Za krásné zpìtné vazby dìkujeme 
úèastnicím kurzu.
"Bylo to super, jsem spokojená a šla 
bych klidnì zase. Tìším se na pøíštì. 
S klienty byla legrace, když se na nás 
dívali a bylo vidìt, že by to nejradìji 
upletli za nás. Všichni byli moc milí 
a ochotní pomoci. Byla to pøíjemná 

zmìna oproti kurzùm s jedním lekto-
rem." Pavlína

„Já též moc dìkuji za pøíjemnì strávený 
èas, možnost vyzkoušet si nìco nového, 
precizní pøípravu a pøedevším obdivu-
hodnou trpìlivost i ochotu v prùbìhu 
celého kurzu! Už mám usušeno i ostøí-
háno a jsem nadšená z výsledku!“ Lucie

A protože Evièka Vaòharová byla 
na workshop pøipravena opravdu dobøe, 
mìla dokonce i napeèenou bábovku, 
která u úèastníkù mìla velký úspìch, 
pøikládáme recept!

Jana Škývarová

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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CHTÌJÍ STEJNÝ ŽIVOT JAKO
JEJICH VRSTEVNÍCI
Od zaèátku roku 2020 poskytujeme 
novou terénní službu s názvem sociální 
rehabilitace. Proè jsme ji zøídili a o co 
usiluje Marie Zachová a Radmila Janí-
ková, pracovnice, které mají kanceláø 
na ulici Kvítková 4703?

Sociální rehabilitace je tu proto, aby 
umožnila lidem s mentálním postižením 
žít stejný život, jako mají jejich vrstevní-
ci. Spousta našich klientù si èasto pøeje 
bydlet samostatnì, chodit do práce, trá-
vit èas s pøáteli, starat se sami o sebe. 
Kvùli svému postižení toho nemohou 
dosáhnout. S tìmito i jinými pøáními pak 
oslovují nás. Spoleènì se domlouváme, 
jak bychom mohli konkrétnímu èlovìku 
pomoci. Zhodnotíme, jestli je pro nìj 
sociální rehabilitace vhodná a pomáhá-
me mu s realizováním jeho požadavkù. 
S klientem se scházíme u nìj doma 

nebo na dohodnutém místì, uèíme ho, 
jak se starat o domácnost, jak hospoda-
øit s penìzi, pracovat na poèítaèi, ovlá-
dat mobilní telefon a spoustu dalších 
vìcí. Mùžeme dopomoci najít práci, 
doprovázet do ní a pomáhat se zapra-
cováním. Pomáháme zorganizovat 
setkání s pøáteli nebo rodinou, vìnovat 
se svým koníèkùm nebo najít dobrovol-
níka, který by s klientem trávil volný èas. 
Dùležité pro nás je, aby klient pøede-
vším rozhodoval sám za sebe a nauèil 
se pozitivnì ovlivòovat svùj život. Lidé 
s postižením, nebo spíše jejich okolí, 
mají èasto zažité, že nìco nejde. Našim 
pøáním a úkolem je motivovat a inspiro-
vat klienta tak, aby zjistil, co udìlat 
pro to, aby to šlo.

Marie Zachová

ZE SOCIÁLNÍ REHABILITACE
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

RECY VÌCI Z PAPÍRU

V prùbìhu loòského roku jsme se 
zamýšleli nad tím, zda bychom mohli 
klientùm sociálnì terapeutických dílen 
nabídnout novou pracovní èinnost. 
Uzrála myšlenka spojená s recyklací 
papíru. Ze starého vyrobit nìco nového 
bylo velice lákavé, byla to velká výzva. 
Pomalu se zaèal rozjíždìt projekt, který 
byl pro nás zcela nový. Zjiš�ovali jsme, 
co všechno je pro novou dílnu potøeba, 
a jak se vlastnì papír vyrábí. Díky part-
nerství se spoleèností Kuraray, jsme 
mohli nakoupit všechno potøebné - síta, 
vany, mixér a zúèastnit se školení o výro-
bì papíru. Spolu s klienty jsme zaèali 
vyrábìt první archy papíru a ladit nejlep-
ší postup. Všichni jsme byli zaèáteèníci. 
Dále jsme se pustili do papírových rybi-
èek se semínky, ze kterých nám zane-
dlouho vyklíèila øeøicha. Postupem èasu 
jsme navázali velice pøíjemnou spolu-
práci se zástupci Z-studia, tiskárny, kte-
rá nám pøislíbila dodávání odøezù papí

ru. Díky nim budou mít naše výrobky tu 
správnou hodnotu. V hlavì máme vel-
kou spoustu nápadù, které snad brzy 
najdete na pultech našich sociálnì tera-
peutických dílen. Vìøíme, že vám udìla-
jí radost. 

Dìkujeme spoleènosti Kuraray, která 
dala vzniknout naší papírenské dílnì 
a udìlala tím klientùm velkou radost!

Veronika Saòáková
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
POMOHOU SE VZDÌLÁVÁNÍM

Nadpis je možná malinko zavádìjící, 
ale vìøte, že není daleko od pravdy! 
Jedna z online marketingových spoleè-
ností nás oslovila, zda bychom se v rám-
ci dílenské èinnosti nezapojili do balení 
ponožek Moilo. Tyto ponožky nejsou 
zajímavé jen tím, že 7 barevných párù 
v balení tvoøí barvu duhy, ale pøesahují 
rámec obyèejných ponožek, které každý 
z nás dennì nosí. Výtìžek z jejich pro-
deje poputuje na dobroèinné úèely. 
Jedno prodané balení zajistí mìsíèní 
bezplatnou výuku pro jedno dítì 
v Kambodži, Myanmaru a Nepálu. 

Jak to všechno funguje? Zmínìná spo-
leènost spolupracuje s charitativní orga-
nizací, která se zamìøuje na nejchudší 
oblasti ve výše jmenovaných zemích. 
Organizace trénuje lektory, aby byli 
schopni uèit dìti jejich mateøský jazyk, 
èíst, psát a poèítat. Mimo to staví školní 
budovy, poøizují potøebné uèebnice 
a materiály. Hlavním posláním je díky 

vzdìlání omezovat dìtskou práci, man-
želství v nezletilosti èi brzké otìhotnìní. 
Klienti sociálnì terapeutických dílen 
ve spolupráci s pracovníky nejprve 
poskládají krabici, do níž dle požadavkù 
vedle sebe naskládají barevné páry 
ponožek v barvì duhy, navléknou na ni 
rukáv a dílo je hotovo. Nìkolik zruèných 
klientù se ihned chopilo pøíležitosti 
a za asistence pracovníkù se smìle 
dalo do balení. Jsme rádi, že máme 
možnost zapojit se do nìèeho tak pro-
spìšného a dìkujeme, že nám spoleè-
nost dala dùvìru. Moc si toho vážíme.

Michal Køižka
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FUNDRAISING

POMOC, CO SE NOSÍ



ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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