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ÚVODNÍ SLOVO / CO DÁL?
O chráněném bydlení jsem Vás informovala už
vícekrát, nicméně, vzhledem k vývoji událostí okolo
projektu výstavby chráněného bydlení ve Svitávce,
považuji za důležité se k problematice vrátit.
Ve Svitávce jsme narazili na až panický strach některých
obyvatel z našich klientů. Tato obava a strach z neznámého samotné odpůrce blokovala natolik, že ač jsem jim já,
společně s celým odborným týmem ze sociálního
odboru krajského úřadu několikrát opakovaně vysvětlovala, co chráněné bydlení je a snažila se zmírnit jejich
obavy, dostávalo se nám zpět jen odmítání, neochota
přijmout a vyslechnout názor jiného. Dočkali jsme se
urážek a osobního napadání. Bohužel ani vedení městyse jako takové nemělo jednotný názor a rozpory uvnitř
obce ještě ztěžovaly možnost domluvy. Jihomoravský
kraj nakonec od záměru ustoupil. Nechtěli jsme po
obyvatelích Svitávky více, než aby nechali v klidu žít 12 lidí
a chovali se k nim stejně slušně, jako ke všem ostatním.
Co tedy dál?
Personál v našem zařízení roky poctivě pracuje na
vhodném výběru klientů pro chráněné bydlení. Každá
klíčová pracovnice, která se stará o klienta s ním pravidelně nastavuje individuální plán tak, aby se postupně
trénovaly jeho dovednosti a zvyšovaly se jeho kompetence. Aby pro něj přechod do jiné služby byl dobře zvládnutelný. Mnohdy ani rodiče našich klientů nevěří, že jejich
ratolest přechod do chráněného bydlení zvládne a sám
je mile překvapen, co po čase jeho dítko zvládne samostatně. Děvčata v přímé péči, s aktivizačními pracovnicemi, společně s klienty dnes a denně opakují činnosti,
které si naplánovali a za každým malým posunem je
skryto úsilí, osobní nasazení a maximální míra trpělivosti
všech zúčastněných. A veškerá tato práce nemůže a nesmí být zmařena. Každý den se mě některý z našich
uživatelů přijde zeptat, kdy tedy bude nějaké další
chráněné bydlení, kam by mohl jít právě on?
A já v tento okamžik nemám jednoznačnou odpověď.
Intenzivně společně s vedoucí chráněného bydlení a sociálními pracovnicemi hledáme náhradní řešení.

Prohlížíme si nabízené nemovitosti a pozemky vhodné
k výstavbě. Komunikujeme s majiteli, s obcemi a městy
o jejich možnostech a věříme, že se nám podaří náhradu
za ukončený projekt ve Svitávce nalézt.
Od příštího roku (2020) budeme rozšiřovat kapacitu
služby chráněného bydlení o osm klientů. Bude se jednat
o pronajaté prostory v Boskovicích. Objekt nebude
bezbariérový a bude určen pro mobilní a pohybově
neomezenou klientelu. Dalším vytipovaným vhodným
místem je nákup novostavby rodinného domu v nedalekém Benešově pro další čtyři klienty. Bližší informace
Vám poskytnu, až budeme mít deﬁnitivně vyřešeny
administrativní náležitosti pronájmu a koupě a legislativní stránku věci. Nicméně v nejbližších dnech začnou
probíhat konkrétní jednání s klienty a jejich opatrovníky
a začnou probíhat postupné kroky potřebné k plynulému a bezproblémovému přechodu klientů.
Přecházející klientela bude vyžadovat i potřebný personál, proto vyzývám Vás, naše stávající pracovníky v přímé
péči, zda nemají zájem společně se svými klienty přejít z
našeho DOZP do služby Chráněného bydlení. Zeptejte se
svých kolegyň z CHB, v čem se liší jejich práce oproti té
vaši? Já osobně vnímám každou změnu jako příležitost se
naučit a poznat něco nového. Pokud Vás práce v sociálních službách baví a naplňuje, pak věřte tomu, že poskytování sociální služby v komunitním prostředí vám dá
širší prostor pro individuální práci s klientem a možnost
více přizpůsobit den individuálním potřebám klientů
v malé komunitě. Pokud o tom uvažujete, přijďte si se
mnou popovídat a sdělit mi vaši představu.

Během letních měsíců nás čeká plánovaná rekonstrukce
sociálního zařízení v ubytovací části. První etapa zasáhne
1. oddělení a částečně 2. oddělení. Vedoucí DOZP Lucie
Seidlová společně s personálem vytvořila velmi přesný
postup přesunu našich klientů v rámci DOZP na dobu
probíhající rekonstrukce. Ač při plánování přesunu vzala
děvčata v potaz všechny možné eventuality. Bude se
jednat o náročné období, protože nikdo nemá rád
změny. Bude nezbytně nutná velmi úzká spolupráce
personálu i rodinných příslušníků našich uživatelů,
abychom společně období přestavby zvládli. Zbytečné
negativní emoce zdárné realizaci nepomohou, proto
všechny žádám o profesionalitu a trpělivost. Objekt
rekonstrukci nezbytně potřebuje a jiným způsobem
zrealizovat nejde.
První oddělení se po dokončené rekonstrukci rozdělí na
tři domácnosti po 4 uživatelích ve dvoulůžkových
pokojích a dvě domácnosti s maximálně třílůžkovými
pokoji. Každá domácnost bude mít vlastní kuchyňský
a jídelní kout a společenskou místnost. V domácnostech
bude fungovat režim podobný režimu v tréninkové
domácnosti. I tomu se musí přizpůsobit nejen uživatelé,
ale i personál.

Každý den se můžeme s klienty tohoto domova potkávat
a jsou již součástí našeho města. Skoro vždy se s nimi
setkáváme na kulturních, společenských a sportovních
akcích. Jsem ráda, že Paprsek je veřejnosti otevřený,
během roku pořádá mnoho akcí i pro veřejnost, a naopak mnoho našich zařízení ve městě zase pořádá v Paprsku kulturní programy.
Velmi si vážím práce všech pracovníků Paprsku. Je to
náročná a velmi speciﬁcká práce a je důležité ji ocenit
a poděkovat za jejich práci.
Je třeba si uvědomit, že i tito lidé s určitým hendikepem
jsou součástí našeho života. Jejich mentální postižení by
je nemělo vylučovat z veřejného dění, pokud jim to jejich
mentální úroveň dovolí. Jsou to lidé jako my, jen měli
méně štěstí. Ve Velkých Opatovicích tito lidé získali
domov, místo, kde jsou respektováni, místo, kde se cítí
dobře. Pevně doufám, že se i nadále bude všem klientům a pracovníkům Paprsku u nás ve městě dařit.
Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka města

Nečeká nás toho málo, naše cesta je jasně deﬁnovaná
a ani ukončený projekt ve Svitávce nemění naše směrování. Jsme zařízení v procesu transformace a ta pokračuje dál. Změn není třeba se bát, je to příležitost dělat věci
jinak a je jen na našem přístupu, jak dobrý bude konečný
výsledek. Proto žádám všechny naše zaměstnance,
zamyslete se nad podstatou naší práce, zkuste se
podívat na svou práci z jiného úhlu, zkuste být otevření
novinkám a změnám, hledejme společně cesty. Nebojte
se říci svůj názor, ale buďte otevření i názorům jiných.

Marie Wetterová
ředitelka organizace

OTÁZKA PRO
ŽIVOT PAPRSKU V NAŠEM MĚSTĚ
Bezmála 20 let je v našem městě v provozu příspěvková organizace Jihomoravského kraje PAPRSEK,
poskytovatel sociálních a pobytových služeb, který
tímto v moderních podmínkách jak pro klienty, tak i
pro zaměstnance, navázal na dlouholetou činnost
tohoto zařízení působícího v nedalekém Borotíně.
Naše město úzce spolupracuje přímo i s 5 klienty tohoto
domova. V roce 2018 s nimi byly uzavřeny dohody o provedené práce, na základě kterých provádí pod dohledem
pracovníka příspěvkové organizace veřejně prospěšné
práce, především se jedná o úklid komunikací a zeleně.
Tato spolupráce je velmi intenzivní a prospěšná. Jsme
rádi, že klienti, kteří jsou schopni fyzické práce, mají
snahu a chuť svůj čas investovat i do těchto činností.

ÚPLNĚ JINÝ POHLED
ANEB
VŠECHNO POZNAT OD ZAČÁTKU A…
Člověk se učí celý svůj život a největší školou života je
praxe! Opět jsem se o tom utvrdil ve chvíli, kdy jsem
využil tzv. hozenou rukavici v podobě šance a výzvy v
jednom a po nabídce nastoupit sem do Paprsku,
jsem si řekl, že to zkusím. Mé prvotní pocity?
Narodil jsem se sice v době, kdy se na sebemenší lidskou
jinakost povětšinou nahlíželo jako na něco nepatřičného,
na něco, co do „našeho světa“ a tím pádem i života
nepatří. Informovanost o lidech - ke kterým pámbů na
jednu stranu nebyl tak štědrý jako k nám, v uvozovkách
obyčejným a zdravým smrtelníkům, na stranu druhou
jim ale přidělil něco navíc, co zůstává ukryto v jejich
hlavách, srdcích a duších – nebyla téměř absolutně
žádná, byli izolováni mimo běžný život ostatních. Ale
doba se mění a díky pozvolné implementaci i těch, kteří
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mají nějaký handicap, do našich životů „najednou“
vidíme, slyšíme, potkáváme se s nimi… Já se s nimi tváří
v tvář setkal nejblíže právě tady v Paprsku. Samozřejmě,
že jsem byl v ten první den zaskočen, překvapen, nevěděl
jsem… Ale s každým dnem následujícím si jaksi čím dál
víc uvědomuji, že k našim klientům se musí přistupovat
zcela individuálně, snažit se k nim chovat tak, jak k sobě
rovnému, protože nikdo z nás neví, co bude zítra. Nikdo
z nás neví, jestli se sám jednoho dne neoctne na jejich
místě, a ten kdo „neví,“ těžko může soudit, odsuzovat,
hodnotit a nedej Bože rozhodovat. Každý svého štěstí
strůjcem!
Ano, klienti v Paprsku, a pochopitelně v dalších zařízeních tohoto druhu napříč republikou, napříč světem, jsou
odkázáni na pomoc ostatních. Jedni k ní přistupují s respektem a pokorou, další ji vnímají jako jistou samozřejmost, jiní o ní vůbec nepřemýšlejí, protože to tak zkrátka
mají od narození a na „jiný“ život nebyli zvyklí. Netuším,
kudy se bude dál ubírat moje vlastní životní cesta, ale
stoprocentně vím, že i kdybych zde pracoval třeba jen
měsíc, dva (čímž netvrdím, že to nebude podstatně déle
a třeba až do mého důchodového věku, protože jako
každý jiný, ani já netuším, co bude zítra!), jedná se o zkušenost k nezaplacení.
Vřele bych doporučil KAŽDÉMU, kdo si myslí, že „ví
všechno,“ KAŽDÉMU, kdo se problematikou a osudy
těchto jedinců zabývá, aby prožil minimálně jediný den
v jejich bezprostřední blízkosti. Teprve pak by viděl, slyšel
a „najednou“ třeba hodnotil všechno úplně jinak a věřím
tomu, že podstatně líp. Líp pro jejich život, pro život
každého, kdo se o ně v přímé obslužné péči stará. Já před
tímto personálem hluboce smekám, protože to nemá
jednoduché. A komu to tak připadá, bych nedoporučoval
jediný den, ale minimálně týden. Všechno, čemu se chce
člověk věnovat, zkrátka musí poznat od začátku, teprve
pak „ví“ a tudíž může hodnotit, rozhodovat, měnit…
Autentický střet se světem lidí, kteří jsou každý jiný, každý
s jiným handicapem, ale přesto – stejně jako já, nebo Vy –
také LIDSKÉ BYTOSTI! A pouze a jen ten nahoře ví, proč je
tomu tak. My tady od toho nejsme, ale můžeme jim jejich
životní cesty, jejich každý další nový den zpříjemnit tím,
že jsme v jejich blízkosti a pomáhat jim. Protože tu
pomoc potřebují a tečka.
Lubomír Nečas
dipl. um.

SOCIÁLNÍ OKÉNKO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ KLIENTŮ
PAPRSKU, P.O.
Část našich uživatelů a to jak v rámci sociální služby
DOZP, tak CHB mají uzavřenou některou z možných
smluv, které umožňuje naše právní legislativa.
Klienti, kteří pracují v našem domově na úsecích
prádelny, úklidu, údržby a kuchyně mají uzavřenou
dohodu o pracovní činnosti. Klienti, kteří pracují pro
Město Velké Opatovice, uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce. Klienti pracující pro
brněnskou ﬁrmu Simeva s. r. o. podepsali pracovní
smlouvu na dobu neurčitou se zkušební lhůtou tří
měsíců.

Za klienty, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, podepisoval smlouvu také jejich opatrovník. Klienti za odvedenou
práci pobírají mzdu, která je v souladu s platnou legislativou České republiky. Nelze aby odměna za odvedenou
práci byla pod hranicí minimální mzdy, kterou stanovuje
svým nařízením vláda. Klient má právo uplatnit slevu na
dani. Pokud uzavřel více jak jednu pracovní smlouvu,
odvádí daň srážkou ze mzdy a může požádat o roční
vyúčtování daně.
Mzda, kterou klient pobírá, se započítává do příjmů
klienta, které jsou rozhodující pro výpočet úhrady za
stravu a bydlení. Po započítání mzdy k ostatním příjmům
klienta, v našem případě se může jednat o invalidní
důchod nebo starobní, musí vždy klientovi zůstat 15 %
z těchto příjmů.
Možnost pracovat byla klientům nabídnuta, sami klienti
se rozhodli, zda této nabídky využijí. Pozitivní ohlasy, kdy
velkou motivací je i odměna za odvedenou práci, smysluplnost práce, ocenění blízkých, že pracují. Někteří z klientů se tak přiblížili životu svých vrstevníků, pro které je
běžné, že pracují a mnohdy i ve vyšším věku. Možnost
pracovat je velkým pozitivem, které vede k rozvoji našich
klientů, k jejich nezávislosti a zlepšení jejich nepříznivé
sociální situace.
Mgr. Radka Chemčuková, DiS,
sociální pracovník
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ŽIJEME AKTIVNĚ
STROM SVOBODY
Víte, že v Zádvoří ve Velkých Opatovicích roste
stoletá lípa, která byla zasazena na počest ukončení
první světové války? Tato lípa byla nominována do
soutěže o titul Strom roku 2018, který byl zaměřen na
stromy vysázené v letech 1918 a 1968, tzv. stromy
svobody. Naše lípa zvítězila a postoupila do evropského kola, ve kterém soupeřila společně s dal-šími
čtrnácti ﬁnalisty z celé Evropy.
Díky této nominaci navštívil v únoru Velké Opatovice
„Lovec stromů“ Rob McBride z Velké Británie. Při této
příležitosti byla mimo jiné vyhlášena výtvarná soutěž na
téma „Zádvorská lepa“. Této soutěže se zúčastnil i obyvatel našeho domova – pan Antonín, který se svým
obrázkem zvítězil. Pan McBride tři vítězné kresby odvezl
do Evropského parlamentu v Bruselu, kde byly vystaveny
při vyhlášení výsledků Evropského stromu roku a stoletá
lípa ze Zádvoří skončila na pátém místě.

autobusem.
Při příjezdu do Pavlova se na hotelu přivítali s velmi
vstřícnou recepční. Pánové se s dopomocí personálu
ubytovali a velmi se těšili na procedury. Absolvovali
masáž a krátkou relaxaci ve vířivce. Užili si také procházku po březích Novomlýnských nádrží. Závěrem celého
pobytu poseděli v restauraci s cimbálovou muzikou,
která hrála k poslechu při večeři. Pánové si večer velice
užili. Při zpáteční cestě se prošli v Mikulově po náměstí
a také kolem zámku. Po prohlídce města odjeli autobusem do Brna, kde si dali malé občerstvení a pokračovali
do Velkých Opatovic. Klienti si WELLNESS POBYT spojený
s poznáváním koutů Moravy velice užili, ale těšili se domů
na své kamarády, personál a pohodlí domova.
Pavla Dračková
Pracovník CHB

GRATULUJEME!

JARO DOOPRAVDY PŘIVÍTÁNO
Dne 23.3.2019 jsme se zúčastnili turistického pochodu ve Velkých Opatovicích s názvem „VÍTÁNÍ JARA „
Celkem se nás zúčastnilo 18 klientů a ještě v mlze jsme se
vydali na místo startu.
Prezentovali jsme se na trasu 8 km, která vedla lesním
údolím do Velké Roudky, kde byla v místním penzionu
„U KOCOURA“ kontrola s občerstvením. Zde jsme si dali
výbornou zabíjačkovou polévku a vyrazili na druhou
polovinu cesty lesem do Velkých Opatovic. Mlha se už
rozpustila a cestu nám krásně prohřívalo slunce. Do cíle
jsme všichni dorazili v pořádku,obdrželi diplomy a odznak pochodu. Společně si dali na závěr v kavárně „U
zámku“ za odměnu menší sladkost. Jaro jsme tak podle
názvu pochodu skutečně všichni přivítali.
Za spokojené klienty
Maruška a Dušan

CHB A PROJEKT JEŽÍŠKOVA
VNOUČATA
Pan Jach dostal darem v projektu JEŽIŠKOVA
VNOUČATA wellness víkendový pobyt na Jižní
Moravě. Vzal s sebou také svého kamaráda a spolubydlícího pana Jedličku. Celou cestu absolvovali
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KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Dne 2.4. 2019 se naši klienti zúčastnili výletu do
Žďáru nad Sázavou. Prošli si náměstí a vypravili se do
místního muzea - Model železnice v modelovém
království.
V muzeu byla expozice modelů vláčků s nádražím Žďáru
nad Sázavou. Prohlídka byla doplněna výkladem. Klienti
se živě zajímali o výrobu vláčků a jak funguje tato železnice. Na všechny své otázky dostali vyčerpávající odpovědi.
Velice zajímavý byl pohled železnice za nočního osvětlení. Po prohlídce se vydali v doprovodu personálu do
místní restaurace, kde si pochutnali na dobrém obědě.
Výlet se velice vydařil.
Aktivizační pracovnice

NAROZENINOVÁ SETKÁNÍ
V KAVÁRNĚ

které mají. Díky těmto setkáním mám možnost se s našimi uživateli více seznámit a pohovořit s nimi. Nezbytnou
podmínkou jak si setkání užít je nespěchat a dát našim
klientům prostor a čas, pak mě vždy mile překvapí.
Děkuji touto cestou aktivizačním pracovníkům za
celkovou přípravu kavárenských sedánků a pomoc při
péči o pozvané klienty a za vstřícný přístup. Velmi děkuji
samotným uživatelům, za jejich dobrou náladu, chuť si
povídat a setkat se.

Marie Wetterová
ředitelka organizace

UKLIĎME ČESKO
Dne 6. 4. 2019 jsme se zúčastnili celostátní akce
s názvem “UKLIĎME ČESKO“. V počtu celkem 21
klientů jsme dorazili na společný sraz na autobusové
nádraží, kde nás všechny společně přivítala starostka města Velkých Opatovic Ing.K.Gerbrichová. Slova
se potom ujala vedoucí této akce Mgr. J. Pátečková
a rozdala všem pokyny a jednotlivé úseky na úklid.
Po obdržení igelitových pytlů a rukavic jsme měli za úkol
vyčistit úsek od autobusového nádraží směrem k náměstí Míru, přes Ušelovu ulici na Hliníky. Nasbírali jsme 7
pytlů plných odpadků. Na závěr proběhlo vyhodnocení
celé akce s opékáním klobásů v zámeckém parku.
S dobrým pocitem jsme odcházeli domů.
Za klienty
Markéta,Ivana a Dušan

Už více než rok se jednou měsíčně setkávám s našimi
klienty v kavárničce. Každý měsíc na posezení pozvu
právě ty klienty, kteří v daném měsíci slaví narozeniny. Za pomoci aktivizačních pracovníků je pro
pozvané připraveno malé občerstvení. Po přivítání
a přání k narozeninám s klienty krátce pohovořím
a jako dárek zpříjemním program nějakou hrou,
tematickým povídáním, písničkou.

Klienti si rádi povídají o sobě a svých příbuzných, rodičích
a věcech a událostech, které prožili a na které rádi
vzpomínají. Prohlížíme si fotograﬁe, povídáme si o
domácích mazlíčcích a tradicích a zvyklostech, které se
vážou k významným svátkům (Velikonoce, vánoce).
Klienti mluví o svých přáním, radostech, ale i starostech,
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Z MACOCHY NA TITANIK

PETANGUE V PAPRSKU

V pátek 12. dubna 2019 jsme navštívili Moravský kras
s propastí Macocha a Punkevní jeskyně, kde jsme
pluli na lodičkách a jeli lanovkou.
Po dobrém obědě jsme pokračovali do Brna na výstaviště, kde probíhala jedinečná výstava a zároveň byla
poslední možnost shlédnout výstavu o Titaniku v Evropě.
Výstava nás velmi zaujala, líbily se nám artefakty z potopené lodi i možnost sáhnout si na ledovec. Jako každý
dobrý výlet byl zakončen odměnou našim mlsným
jazykům a v místní kavárně jsme si pochutnali na zákusku a kávě.

Na 14.5. jsme pozvali klienty z Betany Boskovice na
přátelský turnaj v petangue. Počasí nám bohužel
nepřálo, ale neodradilo nás. Z tohoto důvodu jsme
připravili posezení v jídelně. Po 9. hodině jsme s klienty přivítali návštěvu, která přijela v hojném počtu
16-ti soutěžících s doprovodem. Společně jsme si
poseděli v jídelně a dohodli pravidla hry. Po rozdělení
do družstev jsme odešli do zahrady a prvním hodem
jsme pokřtili naše krásné nové hřiště.
Po vystřídání všech družstev, kdy první místo vyhráli
hosté z Betany Boskovice, nás zima zahnala do jídelny,
kde jsme při kávě a občerstvení strávili zbytek dopoledne. Klienti si posedali k jednomu stolu a navázali nová
přátelství.

klienti a pracovníci 2.oddělení

Velkou pomocí na sportovním dnu nám pomohly dvě
pracovnice ﬁrmy Rehau z Jevíčka, která je zapojena do
projektu DEN PRO REGION.
Po posezení si všichni hosté prošli zařízení a zahradu,
kde je velice zaujal náš zookoutek. Po dobrém obědě, za
který chválili paní kuchařky, jsme se rozloučili.
Velké poděkování bylo od klientů a zaměstnanců Betany
za příjemně strávený den.
Marcela Buryšková
aktivizační pracovník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Klienti chráněného bydlení a tréninkového bytu jeli
na pálení čarodějnic do nedalekých Březin, které se
konalo v prostorách koupaliště.
Filipojakubská noc začala zapálením velkého ohně , na
který se klienti velice těšili. Při poslechu hudby si povídali
s místními občany. Zakoupili si malé občerstvení a pochutnali na dobře opečeném párku. Klientům se pálení
čarodějnic moc líbilo, akci si užili.
zaměstnanci TB a CHB
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PODĚKOVÁNÍ

ANDĚL PRO PAPRSEK

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Na podzim loňského roku jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Naši klienti obdrželi v období
listopad 2018 až duben 2019 dárky od 46 dárců ze
všech koutů naší republiky. Jednalo se jak o fyzické,
tak i právnické osoby.
Pro radost všem naše zařízení obdrželo kávovar, pomocný motorek pro invalidní vozík, dvě mobilní zahrádky
a dvě zahradní dřevěné houpačky.
Naši klienti jednotlivě dostali nutridrinky, kávovar, pět
křesel, dvě ochranné helmy, knížku o hradech a zámcích,
dvě speciální geriatrická křesla, pomůcky pro procvičování jemné motoriky, dva dotykové tablety, dva invalidní
mechanické vozíky, povlečení s prostěradly, ponožky, tři
rádia, dva potravinové bezlepkové balíčky, tři televizory,
kosmetický balíček Nivea, stojací lampu, wellness pobyt,
polobotky, šest domácích zdravotních pantoﬂí, rotoped,
vánoční stromeček, trojkolo + cyklistickou přilbu a
ﬁnanční dar.

Moc děkujeme všem dárcům, kteří se do tohoto projektu
zapojili, splnili mnoho přání a udělali šťastnými nejednoho obyvatele domova Paprsek p.o.
Jména dárců, kteří souhlasili se zveřejněním:
Anna Tousková, Robert Slekovič, Hana Stamberková,
Jana a Jan Jüptnerovi, Ondřej Vondál, Slevomat, Fort-DB,
spol.s.r.o., Jiří Hrazdil, Michaela Blehová, Markéta
Brabcová, Patrik Pařil, Bajard s.r.o., Hana Kolovrátková,
Eva Bencová, Oleksandra Bubela, Linda Gürtlerová,
Kamila Fantová, Anna Vojtíškova + kolegové z Linky
bezpečeí, Jakub Jares, Lucie a Pavel Čermákovi, Nikola
Nagyová, Mgr.Kryšrof Pazdírek – BPA – společnost
advokátů Žižkov, Junshop.cz, Tereza Dvořáková, Markéta
Štěpančíková, Andrea Ogořálková, Alan Coufal, Barbora
Matýsková, Helena Vítová, Michal Šeba, Jana Kolková,
Marcela a Michal Bednaříkovi, Jana Vaňková, Marie
Závadová.

Město Kunštát se letos již dvanáctým rokem spolupodílí na druhé největší kulturní akci spolu se
spolkem Řemesla v Kunštátě. Jsou to Svátky řemesel
a krásy ušlechtilých koní. Hlavním krédem této
dvoudenní akce je oslava řemesel, nejen těch starých a mizejících, ale i těch soudobých. Představení
různorodých koňských plemen s přehlídkami
drezůry i historické divadelní ukázky jen vhodně
doplňují celou velkolepou scenérii.
V rámci Svátků pořádal Kunštát po několik ročníků
dřevosochařské sympozium v průběhu celého týdne
v centru města, které vrcholilo prezentací dokončených
dřevěných soch právě na samotné akci. Umělci dřevořezbáři z celé republiky zhotovovali na přání pořadatelů
různorodé výtvory. Ať už to byl betlém, velkolepé lavice,
zvířátka nebo pohádkové bytosti. Jedním z těchto děl byl
i anděl v životní velikosti. Kunštát tyto sochy umisťoval ve
svých areálech, u rybníků, ve škole nebo je věnoval do
mateřské školky, či do křetínské ozdravovny. Jen pro
tohoto modlícího se anděla nemohl najít přijatelné
místo, které by vhodně zaplnil. V loňském roce byla radě
města doručena žádost od vedení DOZP Paprsek z Velkých Opatovic. Domovu od počátku chybělo v areálu
pietní místo, na kterém by mohli klienti zavzpomínat na
své zemřelé kamarády, známe a příbuzné. Hlavně klienti,
kteří se z různých důvodů nedostanou na dušičky a svátky na hřbitovy, aby památku svých blízkých uctili v místě
jejich uložení po skonu. Proto ředitelka Paprsku požádala vedení města o darování dřevěné sochy anděla, kterou
by umístila na vhodném místě zahrady domova. Rada na
základě těchto skutečností rozhodla, že město Kunštát
Paprsku sochu daruje. Socha byla pracovníky domova
převezena koncem měsíce dubna tohoto roku a umístěna na předem vyzděný podstavec. Velmi vhodně vybrané
místo v zahradě Paprsku umožňuje dřevěnému andělovi
vyniknou se svými do široka rozepjatými křídly jako
dominanta v dané časti pozemku, zároveň však skromně
vytváří tichý kout pro všechny, kdo chtějí v klidu a o samotě rozjímat. Jsem přesvědčen, že po několika letech
čekání na městském dvoře chráněný před prachem
plachtou, se anděl dočkal důstojného místa a vrcholného naplnění účelu svého stvoření mistrem řezbářem.
Jsem velmi rád, že bude sloužit klientům Paprsku k uspokojení jejich duchovních potřeb a tichým vzpomínkám
na své zemřelé.
Zdeněk Wetter
Starosta města Kunštát

DĚKUJEME!
Šárka Zemánková, DiS.
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ROZŠIŘUJEME CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

PLÁNUJEME
PŘIPRAVUJEME SE
NA REKONSTRUKCI
Během letních měsíců a zejména v období prázdnin
nás čeká 1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení
v ubytovací části domova. Bude to rozsáhlá stavební
akce, která sebou ponese pro každého uživatele naší
služby i pracovníka našeho zařízení nutnost vystoupit ze své komfortní zóny. Každý z nás bude muset
ustoupit z navyklých aktivit a přizpůsobit se nastalé
skutečnosti.
První etapa rekonstrukce bude probíhat v přízemní části
budovy a částečně zasáhne i první nadzemní podlaží.
Klienti se budou muset na dobu nezbytně nutnou
přestěhovat do vyšších podlaží a vzniknou nám více
lůžkové pokoje. Klienti i personál si budou muset zvyknout na odlišný režim a navyknout na jiné spolubydlící na
pokojích. Na dobu nezbytně nutnou nebudeme mít k dispozici žádný jednolůžkový pokoj a ti uživatelé využívající
dnes pokoj jen pro sebe budou muset přivyknout a přijmout jiné spolubydlící. Na odděleních se bude společně
zdržovat více lidí.
Přízemní ubytovací trakt bude zřejmě z bezpečnostních
důvodů zcela uzavřen. Stavba, řemeslnící a stavební
materiál zabere i část prostor zahrady a dá se počítat se
zvýšenou hlučností, prašností a pohybem cizích osob po
našem objektu. Celková rekonstrukce bude probíhat ve
třech etapách, proto nás tyto manévry budou všechny
čekat i v následujících dvou letech. Pokud půjde vše, dle
našich představ, tak bude celková rekonstrukce dokončena koncem roku 2021. Klienty, personál a samozřejmě
i opatrovníky čeká náročné období, které bude velmi
emotivní a může sebou nést komplikace zejména ve
vzájemném soužití našich klientů. Bohužel náš objekt je
v provozu od roku 2000, 365 dní v roce, 24 hodin denně
a trvale se zde pohybuje kolem 150 lidí každý den, což je
na technickém stavu budovy samozřejmě znát a udržet
naše zařízení v trvalém provozu znamená i takovéto
rozsáhlé stavební úpravy. Rekonstrukce nám přinese
nové koupelny, toalety, kuchyně. Každá nově vzniklá
domácnost bude mít krom společenského prostoru také
vlastní jídelnu. Nový kabát dostanou i prostory pro
personál, a to za krátkodobou ztrátu komfortu určitě
stojí.

Od ledna 2020 rozšiřujeme kapacitu sociální služby
Chráněné bydlení a snižujeme kapacitu domova pro
osoby se zdravotním postižením. V lednu přejde 12
klientů domova do nových objektů a začnou využívat
sociální službu Chráněné bydlení. Celkem budeme
nově provozovat tři domácnosti, dvě domácnosti
budou v rodinném domku v Boskovicích a jedna
čtyřčlenná domácnost bude v nedalekém Benešově
u Boskovic. Klienti, kteří by mohli využívat novou
službu, jsou dlouhodobě připravováni na případný
přechod a pilně trénují své osobní dovednosti.
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba a i zde
budou mít uživatelé k dispozici pomáhající personál
u všech aktivit, kde dopomoc potřebují. Opatrovníci, ani uživatelé se nemusejí obávat, že by se neměli na koho obrátit a že by jim nebyla poskytována
plnohodnotná sociální služba.
Neoddiskutovatelnou výhodou chráněného bydlení je
málopočetná domácnost, větší soukromí, větší klid, vyšší
míra individuálního přístupu a větší míra samostatného
rozhodování o sobě samém. Samozřejmě, že vyšší míra
samostatného rozhodování sebou nese i vyšší míru
odpovědnosti za sebe sama. Klienti si budou své domácnosti uklízet, budou si prát, žehlit, vařit, budou chodit
nakupovat a plánovat si čas. Personál bude klientům
pomáhat tam, kde to sami nezvládnou, tam, kde by jim
hrozilo nebezpečí, kde by si mohli ublížit.
Sociální pracovnice v těchto dnech budou jednat již
s konkrétními opatrovníky našich klientů a informovat je
o tom, kdy jejich opatrovanec přejde do nové sociální
služby. Žádám naše opatrovníky k otevřenosti a přístupnosti při jednání. Náš personál s Vašimi blízkými pracuje
dlouhodobě a dobře ví, pro kterého z našich uživatelů je
služba Chráněné bydlení vhodná . Tato forma sociální
služby uživateli výrazně zlepší životní podmínky a přijetí
sama sebe. Vaši blízcí nezůstanou bez potřebné péče
a dostanou šanci žít svůj život v běžných podmínkách,
v běžné společnosti, s běžnými radostmi a starostmi, tak
jak žijeme své životy my ostatní.

Marie Wetterová
ředitelka organizace

Ráda bych na tomto místě všem opatrovníkům, klientům
i zaměstnancům předem poděkovala za shovívavost,
osobní nasazení při řešení všech možných konﬂiktů
a komplikací, které budou s rekonstrukcí spojeny. Za
vstřícnost, pochopení, trpělivost a vzájemnou spolupráci, bez které to nepůjde.

Marie Wetterová
ředitelka organizace
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