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Péče o lidi s demencí. 
S respektem. S láskou...
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Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,

kvapem se blíží konec letošního roku a všichni se už tě-
šíme na Vánoce. Za okny začínají poblikávat barevná 
světýlka, v domovech voní vanilka a skořice. Možná jsou 
i u Vás přípravy na tyto krásné svátky v plném proudu. 
Máte hodně práce s nákupy, pečením cukroví, výzdobou 
domácnosti, nebo v zaměstnání doháníte poslední res-
ty, jste v jednom kole, snažíte se na nic nezapomenout

A pak se Vám stane, že jste chtěli ještě něco důležitého 
udělat, zařídit, ale nemůžete si vzpomenout co… Máte to 
slovo, jak se říká, “na jazyku” a ne, a ne si ho vybavit. V této 
situaci to bývá naprosto běžné, ale v životě mohou nastat 
chvíle, kdy začneme zapomínat víc a víc, nepoznáváme své 
blízké, jsme zmatení, dezorientovaní, nemůžeme trefit domů. 

V tuto chvíli se už může jednat o poruchu paměti, která 
je průvodním jevem některého ze závažných onemocnění. 
Lidí trpících touto poruchou neustále přibývá, a to i v řadách 
našich klientů. Hlavní téma tohoto Informátoru je proto 
věnováno péči o osoby s poruchou paměti. Tato situace je 
obtížná nejen pro klienta samotného, ale také pro jeho blíz-
ké. Ve Slezské diakonii tito lidé naleznou citlivý, specifický 
a individuální přístup. Snažíme se přispět k setrvání osob 
s poruchami paměti v jejich domácím prostředí, rozvíjet 
jejich schopnosti, dovednosti a zájmy, podpořit je v jejich 
soběstačnosti a v neposlední řadě, být oporou jejich rodinám. 

Milí čtenáři, 
vážení zaměstnanci, drazí klienti, přátelé a pod-
porovatelé Slezské diakonie, chtěla bych Vám ze 
srdce poděkovat za Vaši celoroční přízeň, podpo-
ru a obětavou práci, nesmírně si vážím každého 
 z Vás. Přeji Vám všem pokojný adventní čas, po-
žehnané prožití vánočních svátků a v novém roce 
ať prožijete každý den v Boží přítomnosti.

S úctou, 

77 Rozhovor

Péče o osoby s poruchami paměti

Zuzana Filipková

ředitelka Slezské diakonie
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Slezská diakonie získala cenu ĎSlezská diakonie získala cenu Ď

26. října 2021 Slezská diakonie zís-
kala na půdě Nové scény Národní-
ho divadla v Praze hlavní cenu Ď za 
přínos dobré náladě v ČR 2021, a to 
v mimořádné kategorii navracející 
se do dvacetileté historie projektu 
udílení cen Ď s myšlenkou, že nebýt 
zajímavých, dojemných, někdy k mi-
mořádnému zamyšlení přihlášených 
nominací - neexistoval by projekt 
těchto cen tolik roků. Současně bylo 
předáno ocenění za letitou činorodou 
pomoc ceně Ď. Cena Ď je česká cena 
určena mecenášům a dobrodincům 
v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání 
a morálních hodnot v České republice.

Cenu za Slezskou diakonii převzala 
paní ředitelka Zuzana Filipková. “Vel-
mi si vážím ocenění Slezské diakonie. 
Je pro nás poděkováním za naši práci 
a povzbuzením do dalších let. Slez-
ská diakonie poskytuje sociální služ-
by na vysoké úrovni kvality, a jsem si 
vědoma, že ona kvalita stojí na práci 

zaměstnanců, pomoci dobrovolníků 
a podpoře mecenášů. Cena je urče-
na pro nás všechny - děkuji pracovní-
kům, dobrovolníkům a podporova-
telům Slezské diakonie. Děkování je 
součástí naší kultury, našich hodnot 
a v naší každodenní praxi není vyjád-
řením pouhé slušnosti, ale vyjádřením 
úcty a pevným přesvědčením, že nic 
není samozřejmé a že s úctou oceňu-
jeme snahu, aktivitu a pomoc. Děkuji 
Vám, že to, co děláte, děláte s láskou.” 

Text: Soňa Kantorová

OnArrival seminář dobrovolníků 
programu INVY probíhal v rekreač-
ním středisku Beskydská OÁZA v Pís-
ku u Jablunkova. První den byl zce-
la zaměřen na prolomení ledů mezi 
účastníky semináře, prohlubovali 
jsme dovednosti práce v týmu za po-
mocí soutěživých her. Další dny naši 
dobrovolníci dostali dopisy od býva-
lých dobrovolníků a mohli si přečíst 
jejich vzkazy a doporučení. Věnovali 
jsme se také brainstormingu ohled-
ně oblastí učení, ve kterých mohou 
dobrovolníci růst - sociální, profesní, 
osobnostní, spirituální, socio-politic-
ké, interkulturní a uvědomili si tak, co 
vše mohou během toho roku získat, 
v čem se mohou posunout a co pro 
to musí udělat, aby rostli jako květi-
na, kterou za tímto účelem i znázor-
ňovali. Dobrovolníci měli za úkol také 

představit symbol květiny jako symbol růstu a učení svým supervizorům, kteří za 
nimi na jeden den přijeli, a společně si zasadili vlastní rostlinku, o kterou se bu-
dou celý rok starat. Závěr On Arrival semináře byl ve znamení evaluace a loučení.

Dobrovolníky jsme vyslali do jejich roku v ČR odhodlané a přeje-
me jim, aby si vytvořili spoustu nových přátelství, vycházeli ze své kom-
fortní zóny a byli otevřeni změnám, které v průběhu roku mohou přijít. 

Text: Kateřina Plachtová, Kateřina Košútová

Co se událoCo se událo

Let this wonderful year begin!Let this wonderful year begin!

Příjezdový seminář programu INVY Příjezdový seminář programu INVY 
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Co se událoCo se událo
EXIT Komorní LhotkaEXIT Komorní Lhotka Na samotném začátku září jsme měli možnost otevřít dve-

ře EXIT terapeutické komunity na dva dny veřejnosti. Prv-
ní den byl věnován našim kolegům napříč všemi službami 
Slezské diakonie a ten druhý sousedům z blízkého i vzdá-
leného okolí. Všichni hosté měli možnost si v neformální 
atmosféře, zpříjemněné dobrým jídlem a pitím, projít pro-
story naší komunity a mluvit s námi o tématech spojených 
s terapeutickou prací, kterou již třetím rokem vykonáváme.  
Chtěli jsme tímto způsobem také poděkovat přátelům EXI-
TU, kteří na nás pravidelně mysleli a různými cestami nám 
pomáhali v nelehké době začátků, rekonstrukce i covidu. 
Bylo pro nás velice symbolické moci všechny konečně uvítat.

Všechny návštěvy byly nesmírně cenné, ale dovolíme 
si zde zdůraznit návštěvu dvou dam, které se přišly podí-
vat, co se stalo s jejich bývalým pracovištěm, na kterém 
přes deset let pracovaly. Obě návštěvnice, které si dnes 
užívají zaslouženého odpočinku s námi u kávy zavzpo-
mínaly a vzájemně jsme si vyměnili pracovní zkušenosti.

Jednotlivých rozhovorů i otázek na široké množ-
ství témat si moc vážíme a věříme, že jsme se tímto 
zase o kousek přiblížili lidem ze svého okolí. Vzájem-
ná sousedská i mezikolegiální vřelost a výpomoc je 
totiž pro nás velice důležitá a vedeme k ní i naše klienty.

Biatlon pořádaný Handy Clubem OstravaBiatlon pořádaný Handy Clubem Ostrava

Výtah na SAREPTĚ Výtah na SAREPTĚ 
Komorní LhotkaKomorní Lhotka

Děkujeme především Moravskoslezskému kraji 
a dalším dárcům (fyzické i právnické osoby) za finanč-
ní i morální podporu. Realizovali jsme projekt "Mo-
dernizace výtahu v domově pro seniory - dostup-
nost a bezpečnost všem". Proběhla oprava výtahové 
šachty a poté byla instalována nová výtahová kabi-
na. Výtah je dnes moderní, bezpečný a každodenně 
využívaný obyvateli, zaměstnanci a návštěvníky.

Dne 25. září 2021, za podzimního 
počasí, jsme se opět zúčastnili Biatlonu 
pro hendikepované jednotlivce pořá-
daného Handy Clubem Ostrava. Tento, 
již 5. ročník závodu byl pro nás opět 
velkou výzvou a velmi jsme se na tuto 
akci těšili. Své síly jsme přitom změřili 
s klienty Handy Clubu Ostrava. Každý 
z nás měl svého asistenta, který nás do-
provázel celým biatlonovým závodem. 
Na cestě nás přitom čekalo hned ně-
kolik výzev. Závodili jsme v běhu, kdo 
nechtěl běžet mohl jít, a také jsme si 
zastříleli z laserové pistole. I když vůbec 
není snadné zamířit pistolí do světelné-
ho terče, tak jsme při tom zažili hodně 
legrace. Někteří z nás přitom závodili 
do úmoru potu a tím pozvedli bojové-
ho ducha celého týmu. U vítězné pásky 
jsme si pak vysloužili diplom a medaile 
s dárky, z nichž jsme měli největší radost.

Chceme touto cestou velmi poděko-
vat panu Zdeňkovi Jedličkovi z Handy 
Clubu Ostrava za zorganizování a po-
zvání nás na tento skvělý závod. Naše 
díky patří také pracovníkům terapeu-

tické komunity EXIT Komorní Lhotka za podporu a spolupráci při biatlonu. Věří-
me, že i příště se sejdeme a opět změříme své síly. Co je ale nejdůležitější, proži-
jeme spolu báječné nezapomenutelné chvíle, které v nás zůstanou už napořád.

 Text: Lukáš Weselowský

Text: Středisko BETEZDA Komorní Lhotka

Text: Halina Pientoková
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Homesharing – sdílená péčeHomesharing – sdílená péče
Od letošního léta realizuje Úsek 

Brno v Jihomoravském kraji inovativní 
projekt Homesharing podpořený na-
dačním fondem Abakus. Spolu s pěti 
dalšími organizacemi tak zavádíme 
do České republiky koncept sdílené 
péče pro rodiny s dětmi s postižením, 
převzatý z Irska. Homesharing, známý 
původně jako pomoc pro rodiny dětí 
s autismem, rozšiřujeme pro cílovou 
skupinu rodin s dětmi s mentálním 
nebo kombinovaným postižením. 
Nabízíme tak našim klientským rodi-
nám ještě větší míru podpory. Hlavní 
myšlenkou projektu je darovat od-

Text: Radana Melková

počinek rodičům dětí s postižením. 
Zároveň je naším úkolem hledat pro 
Homesharing dlouhodobější ukotve-
ní – ať už v systému sociálních služeb 
nebo jinou formou, aby mohl být po-
skytován rodinám dlouhodobě. Jeho 
podstatou je totiž vytváření vztahů 
a dlouhodobá dobrovolná pomoc.

A jak Homesharing funguje? Vyško-
lení dobrovolníci z komunity (rodi-
ny, jednotlivci i páry), tzv. „hostitelé“, 
si berou dítě s postižením k sobě domů 
na předem smluvenou dobu a tráví 
s ním čas hrou nebo výletem, jako by 

dítě bylo součástí jejich rodiny. Děti 
tak získávají nové sociální zkušenosti 
a budují přirozené vztahy. Hostitelům 
to přináší smysluplné využití vlastní-
ho volného času a vnitřní obohacení. 
www.homesharing.cz

Sdílení Sdílení 
zkušeností zkušeností 
z managementuz managementu

Díky Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme měli příleži-
tost sdílet s dalšími odborníky v rámci různých organizací 
a firem své zkušenosti z managementu Slezské diakonie, 
zejména představit naší organizaci, hovořit o sdílení infor-
mací, age managementu a velmi podnětná byla také řízená 
Balintovská diskuse. Všem účastníkům akce moc děkuje-
me, zejména paní doc. Janě Matoškové z Ústavu manage-
mentu a marketingu fakulty managementu a ekonomiky. 

Text: Lenka Waszutová 

Návštěva ze Slovenska Návštěva ze Slovenska 

Ve Slezské diakonii jsme přivítali milé návštěvy ze Slovenska 
v rámci stáží realizovaných v národním projektu Deinštitucio-
nalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformač-
ných tímov. S kolegy ze Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov, 
DSS Giraltovce, JESEŇ ŽIVOTA - Veľká Lomnica a Zariadenie 
pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok 
jsme diskutovali o příležitostech a výzvách transformace 
pobytových služeb pro seniory i osoby se zdravotním posti-
žením a sdíleli jsme se vzájemně o nabytých zkušenostech. 

S našimi slovenskými kolegy jsme se potkali ve služ-
bách SILOE Ostrava a DUHOVÝ DŮM Ostrava. Byl to pří-
jemný čas diskuse a vzájemné inspirace z naší práce.

Text: Romana Bélová 
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Od 16. do 20. 8. 2020 probíhal v Azy-
lovém domě SÁRA Frýdek-Místek indi-
ánský příměstský tábor pro děti, který 
vedly lektorky z programu Primární 
prevence. S dětmi jsme si užili týden 
plný her, vyrábění, písniček a legrace. 

Velký dík patří tetě Marušce z potravi-
nové banky a tetám ze Sáry, protože se 
staraly o to, aby náš kmen neměl hlad.

Indiánský táborIndiánský tábor
Text: Gabriela Gajdzica

Podpora dětí v rámci školního vzděláváníPodpora dětí v rámci školního vzdělávání

Podpory ve školní přípravě využi-
lo v rámci Programu pro pěstounské 
rodiny celkem 20 dětí, a to 
napříč všemi pobočkami 
Programu. Celkem děti vy-
čerpaly 280 hodin pomoci 
se školní přípravou, kterou 
poskytovali rodinní asisten-
ti (studenti SŠ a VŠ, sociální 
pracovníci Slezské diakonie).

Některé děti potřebovaly jen krátko-
dobou pomoc s přípravou na písem-

nou práci, chtěly si zlepšit známku 
 z konkrétního předmětu, nebo se lépe 

připravit na přijímací zkoušky 
na SŠ. Významný vliv na po-
třebu pomoci se školní přípra-
vou měla také dlouhotrvající 
distanční výuka, která dětem 
neumožňovala plnohodnotné 
osvojování učiva a byla velice 
náročná na udržení motivace 

dětí ke školní přípravě. Některé děti 
přišly do pěstounské rodiny z nepod-

nětného prostředí a potřebovaly se na-
učit připravovat do školy a osvojovat si 
učivo tak, aby v budoucnu již tuto pod-
poru nepotřebovaly. Velice důležitá 
u všech dětí byla také možnost stýkat 
se se staršími vrstevníky a navazovat 
s nimi přátelské vztahy. Pomoc se škol-
ní přípravou dětem z pěstounských 
rodin byla poskytnuta díky finanční 
podpoře v rámci grantového řízení ING 
Bank fondu Nadace Terezy Maxové.

Biblické zamyšleníBiblické zamyšlení

Text: Pavla Němečková

Text: Miriam Szökeová

Drazí čtenáři,
zažili jste situaci, kdy někdo z Vašich 
blízkých byl doma nemocný? Ano, 
v mysli se nám při tom vybaví různé ob-
razy a emoce, které jsme prožívali. Jak 
je dobré mít někoho, kdo nás dokáže 
podpořit, kdo rozumí celé situaci i nám. 

Jeden z biblických příběhů vyprá-
ví o člověku, který těžce onemocněl, 
a v domácnosti o něj pečovaly jeho 
dvě sestry. Z textu se nedozvídáme 
o tom, o jakou nemoc se jednalo, mů-
žeme si to jen představit. Muselo to 
být však natolik vážné, že dvě ženy se 
rozhodly zavolat ke svému bratru sa-
motného Ježíše. Mnozí z Vás znají ten 

úžasný a dramatický biblický příběh 
z jedenácté kapitoly Janova evangelia. 
V čem nás on může oslovit v souvislosti 
s péčí o blízkého nemocného člověka? 
Jak už bylo zmíněno, nepečovala jen 
jedna osoba, jedna sestra, ale celá do-
mácnost. Můžeme se domnívat, že 
se nějakým způsobem střídali, byli si 
oporou. Dokázali ke svému pečování 
zavolat Ježíše, protože si velice dobře 
uvědomovali, že Boží Syn může učinit 
mnohem víc, než jejich lidská námaha. 
A samotný Ježíš přichází ve svém čase 
(ne podle lidské představy) a věnuje 
se nejen nemocnému, či zemřelému. 
On se věnuje také těm pečujícím, při-

náší útěchu, pokoj, naději, jaké ne-
dokáže dát nikdo jiný. Pečující Martě 
Ježíš říká: „Neboj se, tvůj bratr bude 
zase žít.“ (J 11,23). Adresuji Vám toto 
pozvání – do všeho svého pečování 
o druhé zvát každým dnem samotné-
ho Ježíše, jako soucitného a milosrd-
ného Božího Syna, který zakusil lidské 
trápení na svém těle, a který nakonec 
jediný může proměnit buď situaci, 
anebo nemocného a rozhodně má čas 
a prostor také k proměně srdcí peču-
jících. To nepochybně stojí za to. Přeji 
všem pečujícím hodně sil na duchu 
i na těle a nám všem vyprošuji Boží 
pokoj, moudrost, naději a trpělivost.

www.pestouni.slezskadiakonie.cz
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RozhovorRozhovor

Rádi poznáváte nové lidi? My ano… Víme totiž, že každý nový člověk, který se 
stane součástí naší služby nebo projektu, ať už v pozici pracovníka, dobro-
volníka nebo praktikanta, je pro nás obohacením. A víte co…? My také dou-

fáme, že i my jsme obohacením pro ně! A tak jsme se rozhodli zjistit od našeho 
dobrovolníka Viktora, jak on hodnotí spolupráci s námi, jak se u nás cítí, a co by 
třeba doporučil těm, kteří se teprve rozhodují, zda si dobrovolničení vyzkoušet. 

Dobrovolnické činnosti se věnuješ teprve od května letošního roku. 
Můžeš se s námi podělit o svou motivaci k tomu stát se dobrovolníkem?
Chtěl jsem zkusit něco nového. Něco, co nebude spojeno s povinností, s úkoly 
do školy nebo brigádou. S Dobrovolnickým centrem jsem se původně setkal, 
když jsem hledal místo pro svou školní praxi, která již obnáší různé povinnosti. 
Samotné dobrovolnictví mě oslovilo tím, že budu dělat něco, co není spojeno se 
slovem „musím“, ale že se mohu úplně zaměřit na lidi, se kterými budu pracovat 
a nebudu muset myslet na nic jiného než na to, užít si ten den v jejich společnosti. 

Jako dobrovolník ses měl možnost 
několikrát zúčastnit projektu mobilní 
Kavárny u Jarušky. Jak tento projekt 
hodnotíš? Co se ti na mobilní kavárně 
líbí? Co tě třeba zaujalo? 

Neskutečně mě kavárna nadchla. Vů-
bec jsem netušil, že něco takového 
probíhá. Kavárna je pro klienty sociál-
ních služeb velký přínos, jelikož přináší 
něco nového do běžného režimu dne. 
Klienti si mohou užít příjemnou kávu 
a zajímavý program, který v kavárně 
probíhá. Samotná atmosféra kaváren 
je výjimečná, je cítit, že s kavárnou 
přijde do zařízení něco, co tam běžně 
není. A když se k této atmosféře připo-
jí i to energetické a pozitivní vystou-
pení hostů, tak program nemá chyb. 

Program a průběh kaváren mě nato-
lik oslovil, že jsem sám přišel s nabíd-
kou zajistit na další kavárnu zajímavý 
program. S tímto nápadem jsem oslo-
vil kolegyně z Dobrovolnického centra 
i svou kamarádku, která je vystudova-
ná operní pěvkyně, v současné době je 
učitelkou na Základní umělecké škole, 
kde vyučuje zpěv. Také hostuje v diva-
dle v Olomouci a v Českých Budějovi-
cích. Pro kavárnu si připravila kulturně 
relaxační program, který byl provázen 
jejím zpěvem. Po skončení programu 
mě potěšila pozitivní odezva, jak od 
kamarádky, která byla vděčná, že jsem 
jí tuto možnost zprostředkoval, tak i od 
klientů z Domova pro seniory, u kte-
rých bylo zřejmé dojetí v očích i hlase.

Na začátku jsi uvedl, že jsi původně 
hledal místo pro svou školní praxi. 
Tu sis nakonec vykonal na pobytové 
akci se střediskem Slezské diakonie 
BENJAMÍN Krnov. Jak hodnotíš tuto 
zkušenost? 

Po této akci jsem měl jediný problém, 
a to ve chvíli, kdy jsem zpracovával ma-
teriály do školy, kde jsem měl uvést co 
se mi nelíbilo, a co bych měl udělat ji-
nak. Já jsem nebyl schopný napsat ani 
jedinou věc. Pobyt s BENJAMÍNEM mě 
nadchl, ten přístup pracovníků, přátel-
ství, podpora, srdce, které dáváte do 
své práce. S klientem Jiřím jsem hovořil 
o tom, jak se mu líbí v BENJAMÍNU. Těši-
lo mě, že službu, pracovníky i celý pro-
gram hodnotil tak pozitivně. Bylo pro 
mě příjemné vidět, že lidé, kteří se roz-
hodnou dělat tuto práci jí opravdu dě-
lají z celého srdce. Sám musím přiznat, 
že i já jsem celou akci nevnímal jako po-
vinnost, ale jako příjemnou dovolenou. 

Máš nějaký konkrétní zážitek 
z pobytové akce, na který rád 
vzpomínáš? 

Zážitků mám více, celý pobyt byl 
pro mě jedním velkým zážitkem, 
ale jedna situace mě opravdu hod-
ně oslovila. Už ani nevím, jak situa-
ce vznikla, ale někdo začal broukat 
písničku a postupně se všichni při-
dávali, i když si každý broukal jinou 
melodii. A tak padl nápad, že si spo-

lečně zazpíváme. Vybrali jsme písnič-
ky, které všichni známe a začali jsme 
si spolu zpívat. Dojalo mě, jak jsme se 
všichni od toho pobrukování různých 
tónů dokázali naladit na jednu píseň.

Co bys doporučil lidem, kteří se 
ještě rozhodují, zda si vyzkoušet 
činnost dobrovolníka?

Něco si o tom přečíst je sice hezké, 
ale doporučuji, aby si to každý vy-
zkoušel na vlastní kůži. Vlastní zku-
šenost je nejlepší, a když zjistí, že jim 
to nesedí, tak to mohou ukončit. Mě 
osobně dobrovolnická činnost na-
bíjí a věřím, že když to zkusíte, tak 
to budete hodnotit velmi podobně.

Děkujeme Viktorovi za příjemný 
rozhovor, ale hlavně za vzájemnou 
spolupráci. Dobrovolnické centrum 
Slezské diakonie v Krnově, pod kterým 
Viktor vykonává svou dobrovolnic-
kou činnost funguje především díky 
finanční podpoře Moravskoslezského 
kraje, města Krnova, příspěvků z obce 
Osoblaha a Slezské Rudoltice. Zájemci 
o dobrovolnickou činnost se mohou 
zapojit do jednorázových i dlouhodo-
bých aktivit, které centrum realizuje.

Text: Veronika Židková

Dobrovolnické centrum 
Slezské diakonie v Krnově

Tel:  733 142 402

http://www.facebook.com/dobrovolnicikrnov/
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Péče o lidi s demencí. S respektem. S láskou.Péče o lidi s demencí. S respektem. S láskou.

Péče o lidi s poruchami paměti je nedílnou součástí slu-
žeb Slezské diakonie a v nadcházejících letech tomu 
nebude jinak. Lidí s diagnostikovanou poruchou pa-

měti, tedy s nějakou formou demence, každoročně přibývá. 
Demografické změny, zejména stárnutí populace, ukazují, 
že stejně jako bude přibývat seniorů, bude přibývat také lidí 
s demencí, kteří budou potřebovat pomoc. Časnější a přes-
nější diagnostika a vývoj v léčbě nám zároveň dávají naději 
na včasné nastavení pomoci a pomalejší rozvoj onemocnění.  

Ve Slezské diakonii se s lidmi s poruchami paměti, s demencí, 
setkáváme v celé řadě služeb. Od terénních přes ambulantní 
až po pobytové. Pečujeme nejen o lidi s demencí, ale snažíme 
se účinně podporovat jejich rodinné pečující. Demence totiž 
nepostihuje pouze člověka s touto diagnózou, demence za-
sahuje do života celé rodiny. Chceme proto společně posky-
tovat služby, které citlivě reagují na potřeby jednotlivých lidí, 
podporují co nejdelší setrvání člověka v rodinném prostředí 
a vytvářejí respektující prostředí ve službách pobytových.

Text: Veronika Raszková, fotografie: Jan Kubiš
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ELIM Stonava, pečovatelská službaELIM Stonava, pečovatelská služba

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu v malé obci 
s velmi vřelými až rodinnými vztahy, přímo v domác-
nostech uživatelů. U osob s demencí vnímáme, že je 

důležité to, kde právě uživatel bydlí, zda 
v bytě domu s pečovatelskou služ-
bou nebo v jeho rodném domě či bytě. 

Dnes půjdu za svými rodiči“ sděluje 
pečovatelce třiaosmdesátiletá letá paní 
Nováková, když společně připravují sní-
dani. Pečovatelka odpovídá: ,,Ano, paní 
Nováková, jen se připravíte. Pomohu Vám s oblékáním, do-
chystáme společně pro Vás snídani…“ Po těchto slovech 
se uživatelka na pečovatelku usměje a po chvilce paní 
hovoří o tom, že musí ještě dočíst tu knihu, kterou jí sou-
sedka půjčila a probíhá mezi nimi příjemný rozhovor. Paní 
Novákové jsme spolu s rodinou poskytovali v bytě domova 
      s pečovatelskou službou podporu a péči až do mo-

mentu, kdy se uživatelka přestala orientovat. K té samé 
paní přicházela denně snacha, její nejdůvěrnější a nej-
bližší rodina, s láskou a trpělivostí pečovat. Paní Nová-

ková jednoho dne snachu nepoznala 
 a řekla jí: ,,Jéééé už jsi zase přišla, ty jsi 
moje dobrá kamarádka, na tebe jsem 
celý den čekala“. V ten moment je rodi-
na v hlubokém smutku, když je nejbliž-
ší nepoznávají. U pečovatelů pečujících 
o lidi s demencí si vážím jejich vnímavosti, 

trpělivosti, empatie a přizpůsobení tempa aktuální situaci. 
Jako výzvu vnímám aktivizaci zaměřenou na lidi s demencí 
v jejich domácím prostředí či práci s Montessori principem. 
Chybí nám spolupráce s odborníky a máme omezené mož-
nosti nejenom v rámci poskytovaných úkonů, ale i v rámci hle-
dání dostatku času ke společné aktivizaci v domácnostech.

U pečovatelů pečujících o lidi 
s demencí si vážím jejich vní-
mavosti, trpělivosti, empatie 
a přizpůsobení tempa aktuál-
ní situaci. 

Text: Uršula Byrtusová

Péče o lidi s demencí v domově pro seniory Péče o lidi s demencí v domově pro seniory 
SAREPTA Komorní LhotkaSAREPTA Komorní Lhotka

Paní Klára (pracovnice přímé péče): 
„Pane Františku, dnes byl výborný 
oběd, že ano?“ Pan František (se-

nior): „Vždyť jste mi žádný oběd nepři-
nesli“, začíná být nervózní. Paní Klára 
trpělivě: „Už jste obědval, přece byla 
bramborová kaše, dušená mrkev, kar-
banátky.“ Pan František „Nechte toho, 
nic jsem nejedl, vím svoje!“ Paní Klá-
ře hlavou proběhne myšlenka: „měla 
jsem zájem si popovídat, ale pán na mě 
takhle…“ I takto zdánlivě obyčejná dis-
kuze mezi seniorem a pracovnicí může 
v důsledku vyvolat zklamání a negativ-
ní pocity (např. neklid, nepochopení, 
smutek) na obou stranách. Podobné si-
tuace jsou pro nás důležitým signálem 
v péči o každého člověka. Je zásadní 
vidět život seniora v konkrétních spo-
jitostech pro porozumění jeho chování 
a někdy těžko pochopitelných projevů. 

Dnes je paní Anna (seniorka) vel-
mi energická, protože chce jít za svou 
maminkou, hledá tašku, kde by mohla 
schovat kávu, džusy a taky nějaké dob-
roty, které dostala od rodiny. Pracovnice 
Jolana pomáhá tašku najít, teď vše na-

balit, obléct se a jít za maminkou. Paní 
Anna se uklidňuje, je spokojená. Umění 
správně zhodnotit situaci a skutečnou 
potřebu člověka je klíčem k řešení celé 
situace. Práce je to náročná, vyžadu-
je vnímavost, dovednost komunikace 
a schopnost práce s informacemi, 
 v tomto nám pomáhá pravidelné vzdělá-
vání, supervize nebo sdílení zkušeností 
s ostatními pracovníky. 

Nakonec originální reflexe osoby 
blízké, co očekává od služby: „Trpělivý 
a příjemný personál, úměrná kvalita 
péče a zacházení, komunikativnost. Je 
třeba, aby personál dostal zpětnou vaz-
bu od klienta, od rodiny, proto je komu-
nikace, podle mě, velmi důležitá, a taky 
nechat ho udělat to, co ještě dokáže.“ 
Základním kamenem péče je kvalitní 
spolupráce mezi klientem a pracovní-
kem. My všichni, jenž se podílíme na ka-
ždodenní péči o seniora, tímto neseme 
určitou zodpovědnost, aby podpora 
a pomoc byla podpůrná a smysluplná. 
Cílem péče není něco změnit, ale co 
nejlépe využít toho, co v člověku už je.  

Text: Halina Pientoková
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Již 20 let pečujeme Již 20 let pečujeme 
o lidi s demencí. o lidi s demencí. 
SILOE OstravaSILOE Ostrava

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA

Text: Veronika Raszková, fotografie: Jan Kubiš

V   letošním roce je to 20 let, kdy 
na poli péče o lidi s poruchami 
paměti začalo působit středisko 

SILOE Ostrava. Rádi bychom vás vza-
li na malou exkurzi do historie služby. 
Nebojte, nechceme vás zahltit daty, 
organizačními přesuny a tabulkami. 
Chceme vám představit vývoj našeho 
střediska jako příběh člověka s demencí 
a jeho rodiny. Přesně tak se totiž SILOE 
Ostrava vyvíjelo a měnilo. Aby reago-
valo na potřeby klientů i jejich rodin.

V roce 2001 vznikla vůbec první suž-
ba střediska SILOE – Domovinka, která 
pod označením centrum denních slu-
žeb funguje dodnes. V pracovní dny 
k nám přicházejí lidé, kteří jsou v důsled-
ku demence mírně nebo středně dezo-
rientovaní. V centru denních služeb se 
pracovníci společně s klienty zaměřují 
na rozvoj dovedností, paměťové i fyzic-
ké cvičení, podnikají výlety do přírody 
i muzeí. Taky si hodně povídají a vzpo-
mínají. V době, kdy jsou jejich blízcí ve 
službě, mohou rodinní pečující chodit 
do práce, řešit své záležitosti nebo pro-
stě jen na chvíli být sami, odpočívat 
a načerpat energii do další tolik nároč-
né péče. Takto k nám do SILOE začal 
docházet i pan Jiří, aby jeho žena moh-
la dále pracovat. Jak sama říká: „Více 
pomoci nebylo potřeba. Zvládala 
jsem to a manžel dobře spolupracoval.“ 

O dva roky později reagovalo stře-
disko na potřebu většího odpočinku 
pečujících otevřením odlehčovací 
služby. Tato služba od té doby nabízí 
možnost různě dlouhých pobytů, kdy 
lidem s demencí poskytuje ubytová-
ní a stravu, celkovou péči a aktivizaci. 
Zároveň tak umožňuje rodině odpo-
činout si, řešit zdravotní nebo jiné po-

tíže a rozvrhnout si síly do další péče. 
Přicházejí k nám rodiny, které služby 
využijí jednou nebo dvakrát do roka 
v době dovolené, jiní využijí službu 
pouze jednou na delší dobu např. při 
hospitalizaci pečujícího. A další při-
cházejí pravidelně, chvíli pečuje ro-
dina a chvíli pečuje naše služba. Díky 
tomu může dezorientovaný člověk 
zůstat déle doma ve svém prostředí 
a s rodinou. Také pan Jiří a jeho žena 
Dagmar několikrát využili odlehčo-
vací služby. Díky možnosti odpočin-
ku a sdílení péče mohli zůstat déle 
spolu a tam, kde to oba měli rádi.

Jako poslední vznikla služba domov 
se zvláštním režimem pro klienty, kte-
rým rodina nemohla zajistit další péči 
v domácím prostředí, a to ani s pomocí 
jiných sociálních služeb. Díky Progra-
mu švýcarsko-české spolupráce jsme 
mohli budovu v Ostravě-Nové Vsi zre-
konstruovat, přistavět jedno patro 
a v roce 2016 otevřít službu domova se 
zvláštním režimem. V domově posky-
tujeme podporu a péči lidem s různou 
mírou dezorientace a potřebou péče. 
Malá kapacita služby nám umožňuje 
poznat každého klienta, jeho rodinu 
a vytvářet tak přátelské a rodinné pro-
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středí, které hraje v naší službě velkou 
roli. „Byla to ta nejdůležitější role. Bez 
této pomoci si neumím představit 
zvládání situace. Velkou pomocí bylo, 
že jsem mohla přicházet kdykoli, vždy 
jsem byla vítána úsměvem a ocho-
tou,“ potvrzuje paní Dagmar, co bylo 
důležité, když její manžel nastoupil 
do domova. Také ona sama se snažila 
vytvářet prostředí „jako doma“ jenom 
jinde. Nosila manželovi oblíbené bá-
bovky a s pečovateli vzájemně sdíleli 
postřehy a podněty k péči o pana Jiřího.

Vedle sociálních služeb nabízíme 
podporu rodinám formou svépomoc-

né skupiny pro rodinné pečující o lidi 
s poruchami paměti. Jednou měsíč-
ně se setkáváme s těmi, kteří nesou 
břímě péče o blízkého člověka ne-
mocného demencí, s láskou, s úna-
vou, někdy statečně, jindy s obavami 
a s vytrvalostí. Se svou zkušeností 
se podělila paní Dagmar: „Účastnila 
jsem se, ne často, ale i to mi pomoh-
lo. Přednášky přinesly nové poznatky, 
ale slova rodinných příslušníků byla 
pro mě nejdůležitější. Svépomocné 
skupiny mají obrovský význam, vlast-
ní zkušenosti, nápady jsou nade vše.“ 

Jsme vděční, že služby v SILOE Os-

trava vznikaly právě takto. Úžasně tak 
na sebe navazují a doplňují se. Mů-
žeme tak lidem s poruchami paměti 
a jejich rodinám nabídnout pružný sys-
tém podpory a péče. Postupně se mo-
hou seznamovat s naším prostředím 
a podle svých potřeb získat péči od té 
nejmenší podpory až po plnou péči 
v domově, bez šoku způsobeného ná-
hlým vytržením z domácího prostředí.

Těším se na další vývoj, spo-
lečné učení se a hlavně příbě-
hy, které společně s našimi klien-
ty a jejich rodinami můžeme psát.

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA
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Metody práce s lidmi s poruchami paměti v jejich Metody práce s lidmi s poruchami paměti v jejich 
přirozeném prostředípřirozeném prostředí

Přibližně 1/3 uživatelů TABITA Český 
Těšín, Třanovice, Třinec, Jablunkov, 
osobní asistence, odlehčovací služ-

by jsou lidé s poruchami paměti. Sna-
hou celého týmu střediska je poskyto-
vat pečujícím rodinám základní sociální 
poradenství, být jim nablízku radou, po-
mocí, povzbuzením a odbornou literatu-
rou České alzheimerovské společnosti.

Text: Ivana Andrýsková

Příběh se šťastným koncemPříběh se šťastným koncem Text: Iveta Pastuszková

Ráda bych se s Vámi podělila o příběh pana Pavla, jak 
ho zaznamenala naše pobytová služba Sociální reha-
bilitace střediska BETHEL Karviná. V únoru roku 2019 

jsme přijali pana Pavla, tehdy šestašedesátiletého muže. Je 
rozvedený, má dospělého syna a dceru, se kterými ale není 
v kontaktu. Celý život pracoval v ČSAD na dílně, kde opra-
voval autobusy. Působil velmi klidně, až odevzdaně. Ocitl 
se na ulici a nechápe proč. Bydlel sám v nájemním bytě, ná-
jemné platil z důchodu a nejednou přišli chlapi, řekli mu, že 

musí odejít, vyměnili zámek a on zůstal na chodbě domu. 
Zůstalo mu jen oblečení, které měl na sobě a doklady, nic 
víc. Několik nocí strávil ve sklepních prostorách domu, kde 
dosud bydlel. Pak někdo přivolal městkou policii a ta dopo-
mohla tomu, že začal využívat nejprve službu Azylový dům, 
kde se zakrátko ukázalo, že potřebuje daleko větší podporu 
v každodenních činnostech, a proto nastoupil do pobyto-
vé služby Sociální rehabilitace, která tuto podporu nabízí.

Pan Pavel připustil, že poštou dostá-
val nějaké úřední dopisy s pruhem, ale 
špatně vidí a brýle nemá, tak je nečetl. 
Byl přesvědčen, že nájem platil, nic-
méně pak si vzpomněl, že občas ani 
ne, protože byl okraden. Vypozorovali 
jsme, že pan Pavel má horší mobilitu, 
špatně slyší a taky že má výrazné vý-
padky v krátkodobé paměti, událos-
ti staršího data si pamatoval dobře. 
Probrali jsme společně, co bude dál 
a shodli se na tom, že zdraví je prvo-
řadé a pan Pavel postupně začal léčit 
u odborných lékařů svá bolavá kolena, 
dostal naslouchadlo i brýle. Potřeboval 
pravidelně připomenout běžné úko-
ny péče o sebe, protože už nevěděl, 
že je kdysi automaticky dělal. Paměť 
a jeho duševní kondice se nelepšila, 
psychiatr diagnostikoval demenci. 
Pomohli jsme panu Pavlovi vyřídit Pří-

spěvek na péči a podat žádosti do ně-
kolika návazných služeb – domovů 
se zvláštním režimem, které si sám 
vybral, ale říkal, že by nejraději šel do 
domova v Karviné, chtěl by zůstat ve 
svém rodném městě. Byl vděčný za 
každou pomoc či vlídné slovo, vždy 
slušný, rád se zapojoval do volnoča-
sových aktivit v našem středisku, kaž-
dý den chválil obědy našich kuchařek. 

Potom nastala nedávná pandemie 
a stal se malý zázrak. Telefonicky se 
ozval syn pana Pavla, který se nějak 
dopátral, že je jeho otec v naší službě 
a ptal se na jeho zdraví. Vůbec nevěděl, 
co se otci stalo, bohužel ho nemohl 
z časových důvodů a velké dálky na-
vštívit. V říjnu 2020 nás kontaktoval 
domov se zvláštním režimem v Karvi-
né a nabídl panu Pavlovi přijetí do je-
jich služby, jeho přání zůstat v rodném 

městě tak bylo vyslyšeno. Doprová-
zela jsem jej k přijetí do jeho nového 
domova a mohla být svědkem toho, 
jak se ve svém pokoji setkal jako se 
spolubydlícím, se svým bývalým ko-
legou z práce, s nímž se zná několik 
desetiletí. A ještě happyend závěrem. 
Nabídla jsem mu, že budu informovat 
jeho syna o jeho současném pobytu. 
Moc si od toho nesliboval, dlouho pře-
mýšlel a pak váhavě souhlasil. Máme 
informace o tom, že pana Pavla obě 
jeho děti v domově navštívily už na Vá-
noce a od té doby ještě několikrát. Syn 
mu koupil mobilní telefon a stačí, aby 
některé z dětí jen prozvonil a obratem 
mu telefonují. Po dlouhých letech je 
v pravidelném kontaktu se svými dět-
mi.

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA
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HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA
„Pro mě je základem vztahu při prá-

ci s lidmi s poruchami paměti láska, 
úcta, respekt k jedinečnosti člověka 
a jeho svobodě, navzdory této nemo-
ci. Dále upřímnost, pravdivost a získá-
ní důvěry, ze které plyne otevřenost. 
S otevřeností pak můžeme pracovat. 
Získanou důvěru však nesmíme 
zklamat. Já osobně hodně vychá-
zím z temperamentu člověka, dří-
vějšího povolání a zálib jeho života, 
říká asistentka Jiřinka a pokračuje:

Paní Martička vytváří nová slova a pro Vás čtenáře máme rébus. 
Uhádněte správný tvar slov, která jsou z dílny paní Marty: 
slepičák, prstovník, letník, beránka, lítač, zamykač, hraběnec.

Odpovědi, prosím zasílejte vedoucí střediska TABITA do 31.1.2022 
na elektronickou adresu:  asistence.respit@slezskadiakonie.cz. 
Vylosujeme 1 výherce správných odpovědí, který obdrží hodnotný dárek.

„Dřívější ředitelku mateřské ško-
ly doprovázím nejdéle. Přijde mi, že 
lidé s demencí, když ztrácejí vědomí 
o tom, kým jsou a ztrácejí spoustu in-
formací o dění kolem sebe, mají vyšší 
a citlivější vnímání upřímnosti, prav-
divosti a lásky. Jsou čistými dušemi“. 

Asistentka Lenka často pracuje 
s doteky přírody. Vypráví, že k cen-
ným zážitkům uživatelů s porucha-
mi paměti patří sklonit se, i když 
na vozíku, a utrhnout si houbu na 
procházce parkem, cítit jejich vůni 
a o chvilku později ochutnat tu bá-
ječnou chuť houbové polévky. „To 
je fakt zážitek“, říká Lenka. „Anebo 
pohladit listy a vnímat, jak je každý 
jiný - hladký, drsný, chlupatý, same-
tový…, a ty tvary! Pak pomocí paste-
lek vtisknout jejich podobu na papír 

a společně obdivovat zdařilé dílo. Pří-
roda nás inspiruje k tvořivosti a rados-
ti, vybízí nás k pracovitosti, například 
k louskání oříšků. Ani tam naše práce 
nekončí, dokud nezavoní upečená 
ořechová bábovka a vánoční cukroví. 
A když kouzlo rozkvetlé přírody přikry-
je sníh, tvarujeme pomocí ubrousků 
a drátků nevadnoucí kytičky, které zdo-
bí prázdné vázičky v pokoji. A zima už 
tolik nestudí“, sděluje asistentka Lenka.
Asistentky Jaruška a Irenka odleh-

čují paní Anně tím, že poskytují je-
jímu manželovi službu, zatímco ona 
si vyřizuje osobní záležitostí, řeší 
svůj zdravotní stav a odpočívá. Hry 
s míčem nezůstaly panu V. cizí. „Sedíme 
naproti sobě, beru do rukou malý míč 
a házíme si. Na 
panu V. je vidět, 
kolik úsilí musí 
vynaložit na to, 
aby míč správ-
ně nasměroval 
a ten doletěl 
až k protihrá-
či. Na tváři se mu objeví sotva zna-
telný úsměv, když vidí, že míč upadl 
i mně, a já ho musím chytat po zemi.

Komunikace s paní Lilií není jedno-
duchá. Ovšem hru domino zvládá ex-
celentně. Nejprve z krabičky vysype 

kostky na stůl. Pak s nimi několikrát 
otočí proti směru hodinových ručiček, 
aby je promíchala. Vezme 6 kostek 
a hra může začít. „Kostky uklá-
dá a srovnává pečlivě a správně 
k sobě. Má trochu škodolibou ra-
dost, když na obou koncích vloží 
kostku stejné hodnoty a já musím 
přibírat a přibírat kostky. Její vý-
hra je jediná možnost. Po skonče-
ní hry kostky naskládá po třech na 
sebe a uloží do krabičky“, říká Irenka.

„Paní Marta pracovala celý život jako 
účetní. Je precizní a miluje čísla. Rozlo-
žím čísla vedle sebe od nejnižší hodno-
ty po nejvyšší, maximálně od 1 do 20. 
Poté vyjmu některé číslice a rozložím 
níže pod řadu. Paní Marta pak bere do 

ruky odložené číslice 
a zpátky vkládá na 

správné místo. Jin-
dy dokreslujeme 
obrázek návodný-
mi číslicemi až je 
úplný. Jednu čárku 
udělá paní Marta, 

jednu já a rázem je před námi pan 
král“, říká asistentka Janka. Pracuji 
s  o brázky zvířat. K dispozi-
ci mám vždy samce, samičku 
a mláďátka“, pokračuje Janka. „Polo-
žím je hezky do řady a zeptám se, jak 
se jmenují. Nejčastější odpověď zní: 
on – ona – oni. Potom navádím paní 
Martu: „Zkuste vzít do ruky jeden ob-
rázek. Jakou barvu má ocas? Hnědou? 
Černou? Měli jste to zvíře doma? „Ano 
a ráno strašně vřeštěl“, směje se paní 
Martička. Pak přijde na řadu slepice. 
„Ona snáší takové to kulaté, maminka 
nám to vařila a toto jsou její děti, říká 
opět paní Marta a ukazuje na obrázek 
kuřátek na stole. „Máme spolu spous-
tu legrace“, doplňuje asistentka Janka.

„Pro mě je základem vztahu při 
práci s lidmi s poruchami paměti 
láska, úcta, respekt k jedinečnosti 
člověka a svobodě, navzdory této 
nemoci.“
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Inovativní přístupy v péči o lidi s demencíInovativní přístupy v péči o lidi s demencí

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA

Text: Veronika Raszková

Služby pro lidi s demencí ve Slezské diakonii jsou velice 
specifické tím, že jsou poskytovány v menším měřítku, 
v menší kapacitě a již díky tomu nabízejí opravdu in-

dividuální přístup a mají prostor pro začlenění a rozvíjení 
inovativních přístupů k péči. S jakými přístupy se v našich 
službách můžete potkat? Podívejte se na náš malý slovníček.

Bazální stimulace Bazální stimulace 
je komunikační, interakční a stimulační koncept, kte-
rý se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. 
Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpů-
sobuje stavu a věku klienta. Prvky tohoto přístupu za-
členěné do péče o seniory s demencí mají velký význam 
 a pomáhají vytvářet podmínky pro kvalitní život klientů.

Kognitivní trénink Kognitivní trénink 
funguje jako prevence rozvoje syndromu demence 
a v jejím průběhu jako prostředek k uchování co nej-
větší soběstačnosti. Zahrnuje různá cvičení písemná, 
ústní i fyzická tak, aby komplexně stimulovala mozko-
vou činnost a zároveň zohledňovala schopnosti klienta.

Montessori přístup Montessori přístup 
vychází z pedagogického přístupu „Pomoz mi, abych to do-
kázal sám“. Hlavním cílem u lidí s demencí je umožnit člově-
ku, aby byl co nejvíce nezávislý na ostatních a udržel si sebe-
vědomí. K tomu využívá koncepty připraveného prostředí, 
připraveného pečujícího a smysluplné aktivity s pomůckami.

PreterapiePreterapie
je metoda práce s lidmi, kteří mají takové postižení, že je 
s nimi obtížné navazovat kontakt, komunikovat a budo-
vat vztah "klasickým" způsobem. Smyslem preterapie je 
dostat se do vzájemného kontaktu s klientem, který je 
na první pohled "interakčně a komunikačně uzavřený".

ReminiscenceReminiscence
cíleně pracuje se vzpomínkami, které mohou člověka po-
vzbudit, upevnit jeho vztahy a poukázat na jeho hodno-
tu ve chvílích, kdy už nemůže dělat věci tak, jak je dělal 
dříve. Zaměřuje se na dlouhodobou a také motorickou 
paměť, která u lidí s demencí zůstává déle zachována.

Validace podle Naomi Feil Validace podle Naomi Feil 
je metoda komunikace s lidmi s demencí, s různou mírou de-
zorientace. Tato metoda je postavena na komplexních prin-
cipech přijetí starého dezorientovaného člověka a zahrnuje 
specifické verbální i neverbální komunikační techniky pro 
jednotlivé fáze dezorientace. Pomáhá lépe identifikovat po-
třeby seniora, porozumět jim a naplňovat je. V příštím roce se 
můžeme těšit na kurzy validace také v Diakonickém institutu. 

Dementia friendly communityDementia friendly community
je obec, která chápe, respektuje a podporuje lidi s demen-
cí. V těchto komunitách lidé vědí o demenci a chápou 
ji. Díky tomu lidé s demencí mohou nadále žít, jak jsou 
zvyklí, jak chtějí, a to v komunitě, kterou si zvolí. Máme 
naději, že Slezské diakonie v budoucnu tuto výzvu při-
jme a bude se podílet na vytváření takové komunity.
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Kulinářské okénkoKulinářské okénko
DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terape-
utické dílny je podporovat osoby s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením zejména v získávání a upev-

ňování pracovně-sociálních návyků a dovedností na základě 
jejich individuálních potřeb, což má i přispívat k jejich začleně-
ní do společnosti a k smysluplnému, aktivnímu trávení času.

Nácviková dílna

Cílem nácvikové dílny je pomoci uživatelům, aby se sta-
li samostatnější v běžném životě a také, aby získali doved-
nosti, které by jim v budoucnu mohly umožnit uplatnit se 
na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Uživatelé se 
zde mají naučit lepší orientaci ve společnosti, zdokona-
lit se v tom, jak lépe porozumět svým přáním, potřebám 
a schopnosti je vyjádřit, popsat a sdílet s ostatními lidmi. 

V rámci této dílny probíhá individuální nebo skupinový 
nácvik soběstačnosti, samostatnosti a sebeobsluhy, a to 
v prostorách dílny a zahrnuje mimo jiné aktivity také přípra-
vu jednoduchých jídel. Právě tuto pracovní činnost si blíže 
představíme prostřednictvím konkrétní přípravy vybra-
ného receptu našich uživatelů a to „JABLÍČEK V ŽUPANU“.

Příprava jednoduchých jídel 
Téma pro měsíc říjen: JABLKA chutná a zdravá 

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na přípravu jednoduchých 
pokrmů z jablek. Jablka působí velmi kladně na naše zdra-
ví, jsou vysoce výživná, podporují např. zdravé srdce, pů-
sobí proti rakovině, podporují hubnutí, podporují funkci 
mozku, zlepšují zdraví kostí, chrání před astmatem, snižují 
riziko cukrovky. Jsou plná důležitých živin, včetně vlákni-
ny, vitamínů, minerálů a antioxidantů. Zejména vitamin C 
působí jako antioxidant k neutralizaci škodlivých sloučenin 
známých jako volné radikály a chrání před různými choro-
bami. Zároveň jsou jablka také skvělým zdrojem antioxi-
dantů, jako je kvercetin, kyselina kávová a epikatechin. 

 Pracovnice nácvikové dílny společně s uživateli vybrala tři 
jednoduché recepty z jablek, které si v daném měsíci společ-
ně připravili (jablíčka v těstíčku, přesnídávku z jablek a nepe-
čený dort z jablek). Jablíčka jsou velmi chutná, na přípravu 
snadná a celkově dostupná surovina. Cílem však bylo při-
pravit si je trošku netradičně a pro uživatele zajímavě, pro-
střednictvím receptů, se kterými se moc často nesetkávají. 

V dílně se vždy zaměřujeme na jednoduché, chutné re-
cepty, které zvládnou všichni připravit. Uživatelé se na 
aktivity v rámci naší nácvikové kuchyně vždy moc těší 
a pečlivě se na ně teoreticky připravují. Následně si mohou 
vše prakticky vyzkoušet, zapojit se do samotného „vaření“, 
naučit se něco nového. Všichni se společně podílejí jak na 

výběru a sepsání receptu, tak na online nákupu. Následu-
je příprava před vařením, nachystání surovin a všech ostat-
ních věcí, které jsou v daný okamžik potřeba. Každý se ná-
sledně chopí své práce (šlehání, loupání, krájení, obalování, 
smažení …) a společným úsilím dokončí plánovaný pokrm. 

Uživatele samozřejmě baví, že se mohou zapojit, různě po-
máhat a ochutnávat, ale asi největší radost mají, když svůj 
výsledný pokrm nabídnou kamarádům v ostatních dílnách 
a těm opravdu chutná. To je pak radost z vaření dvojnásobná.

 
Připojujeme zde také recept a přejeme dobrou chuť. 

JABLÍČKA V TĚSTÍČKUJABLÍČKA V TĚSTÍČKU

Postup přípravy:
Žloutky vyšleháme s cukrem 

a postupně přidáváme mléko (kefír), 
sůl a mouku. Z bílků ušlehejte sníh 

a přidejte do těsta. Nechte stát 10
minut.

Mezi tím oloupejte jablka, vyndejte 
jadřinec a nakrájejte na kolečka. Jablka 

obalte v těstíčku a na pánvi s roze-
hřátým olejem smažte z obou stran 

dozlatova. Osmažené nechte okapat na 
papírovém ubrousku.

Posypte cukrem a ihned podávejte.

Suroviny:
200g hladké mouky

1 sklenička mléka nebo kefíru
3 ks vajec
4 ks jablek

1 špetka soli
2 lžíce cukru
10 lžic oleje

2 lžíce moučkového cukru na posypání
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Benefiční koncert vděčnosti, který Slezská diakonie pořádala dne 16. 10. 2021 
byl krásným zážitkem pro účastníky jak v kostele Na Nivách v Českém Těší-
ně, tak i pro diváky, kteří jej měli možnost v přímém přenosu sledovat on-li-

ne. Koncertem Slezská diakonie vyjádřila vděčnost zaměstnancům, dobro-
volníkům, klientům a příznivcům za zvládnutí období Pandemie Covidu19 
v našich sociálních službách. Je zřejmé, že Covid nás zcela neopouští, ale prá-
vě proto vnímáme, že je důležité vyjádřit poděkování. V rámci koncertu se k po-
děkování přidali a naše pozvání přijali ženský pěvecký sbor LAUDATE a Martin 
Chodúr, kteří připravili divákům nádherný a nezapomenutelný hudební zážitek. 

https://www.slezskadiakonie.cz/
https://cs-cz.facebook.com/slezska.diakonie/
https://www.instagram.com/sdiakonie/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCClzLUvAtMhZ5PhCeCLRMgA

