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Začátek

Dát tomu, co děláme také nějakou formu, vytvořit přehled o křesťanských
hodnotách přímo v praxi, to se mi moc líbilo a tak jsme v roce 2017 začali se
školením DEKACERTu.
V řadě případů jsme přišli na to, ţe to děláme, ale neumíme to popsat
našim klientům před vstupem do sluţby, nebo příbuzným, či veřejnosti, která
doposud toho o nás moc neslyšela.

Povzbuzení od o. arcibiskupa

Moţná bude situace karantény trvat ještě dlouho. Tato
zkouška nás o mnohé obere. Budeme chudší. Ale nenechejme si
vzít dobré vztahy a teplo domova. Chovejme se k druhým tak,
jak chceme, aby se oni chovali k nám. Srdce bohatne tím, co
z lásky rozdá. Můţe jít o drobné pozornosti či mlčení tam, kde se
chce křičet a zlobit. Cenným darem je kaţdé odpuštění.
Kéţ z této zkoušky vyjdeme poučení a obohacení.
o. arcibiskup Jan Graubner
hodnota 5

A jak to bylo u nás
 Šití roušek (nejen pracovníci), plánování zastupitelnosti, vycházení si vstříc
navzájem,
 Ohroţení - nemoci, děti, staří rodiče (semknutí)
A tak jsme se do toho pustili.
Něco jsme museli rušit (slavnostní otevření nového zázemí), něco i v této
době z plánovaných věcí zvládnout (stěhování administrativy i terénních
pracovníků), ale stále jsme mysleli na naše klienty, abychom jim mohli
poskytnout potřebnou pomoc a podporu.
hodnota 4, naplnění 1+2

…….na domečku a..
 Na domečku se utvořil domov, kde zůstali pouze pečující a klienti. Všichni
museli přijmout fakt, ţe si musí teď společně vystačit.
 Byl také vytvořený plán, pokud onemocní klienti a pracovníci budou muset
zůstat nejen na směnu, ale na více dnů. Samozřejmě stesk po nejbliţších byl
velký. Proto se dělaly aktivity na „rozebrání“, často se peklo něco dobrého,
slavily se i ty svátky, které se dřív neslavily. Aby přeci jen mohla mezi klienty
a příbuznými proběhnout nějaká komunikace, pořídili jsme počítač a spojili
se tak s některými blízkými.

 Denní stacionář na čas osiřel, sociální doprava neměla zakázky
hodnota 4,6,9+10,8

Šití roušek na domečku

….na domečku
 Mezi zaměstnanci panovala skvělá solidarita, navzájem se povzbuzovali, snaţili
se slouţit i více směn, pokud někdo měl doma nemocného, nebo hodně dětí na
nevyţádaných prázdninách.
 V tom hlídání pomohl i management organizace, kdy pro děti, které musely být
doma, zorganizoval s pomocí obce bezplatný pronájem knihovny a hlídaní zde
zajišťovali zaměstnanci uzavřených sluţeb. Později se ve spolupráci se školou
otevřela druţina, kde se děti mohly dokonce připojit na online výuku. A naše
pracovnice tak mohly poskytovat dál sluţbu. Hodně také pomohly
„dohodářky“, které byly většinou dříve vyuţívány jen sporadicky.
 Stále jsme si zachovali ranní modlitby v kapličce a mysleli jsme na všechny kdo
slouţí, i na ty, kteří bojovali s nemocí
 Také denní modlitby s klienty byly vedeny v tomto duchu
Hodnota 4,5

Zamyšlení nad tím, jak jsme doposud ţili, ţijeme a jaký je náš ţivotní styl.

zda myslíme na ty, kteří přijdou po nás, co pro ně zůstane.

Hospodine, dobrý Boţe, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, ţe ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
ţe jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc……………
……………Nyní se od nás čeká velmi mnoho,

svět nás potřebuje jako pevné zázemí modlitby a oběti,
která pro spojení s Kristem přináší světu naději.
Velikonoční naděje není jen optimismus, ale vítězná síla pramenící z oběti.
Graubner
Hodnota 4

arcibiskup Jan

Povzbuzení od našich kněţí
 Všichni jsme velmi opatrní, skoro s nikým se nepotkáváme, ale tu nás
alespoň na chvilku, při cestě, navštíví pan farář, který nás pravidelně vítal
ve své farnosti po dovolených, na krátké zastavení.
 Pak přichází krásný dopis plný naděje od evangelického kazatele, který
nám v minulých letech zajišťoval supervize
 Místní pan farář připravil krátké zamyšlení na téma „covidu“ a také
povzbuzení k přijímání opatření, která nám měla pomoci a s kterými jsme
měli občas problém
Všechna povzbuzení jsme vnímali s vděčností
hodnota 4 a 8

…a v terénu
 Snad ještě horší byla doba v covidu pro terén.
 Pečovatelky a sestřičky musely neustále myslet na desinfekci. Při
vcházení do auta, při vycházení z auta, obléct si plášť a střídání
pomůcek na ochranu úst a nosu. Informovat seniory o situaci a
domlouvat se s příbuznými, aby za seniory nechodili. Na začátku se
stalo několikrát, ţe nákaza přešla od příbuzných na klienty a pak
na naši pracovnici. Nicméně sluţba se nepřestala poskytovat a
příbuzní nakonec pochopili situaci. Na naše pracovnice však
doléhala samota těchto klientů. Snaţily se je motivovat a také
vedení posílalo pozdravy a ve sváteční dny kytičky.
Hodnota 3, 6, 8

V terénu a v administrativě
Celé vedení se muselo prokousávat nekonečnými předpisy, které se hrnuly ze všech stran. Bylo
nutné nastavit to tak, aby všichni mohli dál, i kdyţ v těţké době, pokračovat.
Dál se denně posílaly tabulky na doplnění a podávání hlášení o počtu nemocných klientů, o
počtu nemocných pracovníků a bylo nutné také zajišťovat pracovníky navíc, kteří by nám
zastoupili za nepřítomné. Na všechny přicházela únava.
Stále jsme ale hledali moţnosti, jak si trochu zlepšit náladu. Koncem dubna jsem se domluvila s
pastorační pracovnicí, ţe nachystáme netradiční ranní přivítání pro naše pracovnice. Něco
jsme napekly doma, část zajistily z pekárny a sehnaly několik metliček z proutí. Neţ přišla první
děvčata do práce, všude uţ voněla káva a na stolech byla nachystaná snídaně. Musely se
posilnit nejen ke klientům, ale také na večer, slavit svatojakubskou noc, případně, aby mohla
některá z přítomných odletět na košťátku, nachystaném u dveří. Všichni se smáli, ale radostně
snídali, a pak i pečovatelky, přicházející na svačinu, si rády pochutnaly na dobrotách. Do
domečku jsme za dveře nachystaly nadílku, dovnitř jsme nesměly. Doba byla těţká, ale ozvali
se, také jsme je potěšily. 2. května se všichni do práce vrátili(y) ……
hodnota 6, 5

Zase jednou setkání se seniory
a
„Slíbené na lepší časy“
 Konečně se můţeme potkat, všichni uţ se těší, nesmí chybět mše svatá, ale
pak nás uţ pan farář posílá na AGAPE. Senioři z kopečků jsou první
návštěvou v naší nové budově, moc se těší na prohlídku.
 A také tu máme pěkné překvapení, koncem června přišla milá zpráva –
paní, co nám na začátku této těţké doby přivezla spoustu našitých roušek,
nám tehdy něco slíbila a teď splnila…
Přivezla všem dvě krabice zákusků ze své kavárny a ušité srdíčka
hodnota 3, 9

Setkání v novém.

Odměny, nejen v korunách
 I na to, ţe si naši pracovníci potřebují volno, ale také odměnu, jsme také
mysleli a snaţili jsme se zapojit i naše sponzory, kteří nás překvapili
 Na MDŢ přivezli všem, jak pracovnicím, tak i klientům, kytičku, stejně tak se
stalo i na Svátek matek
 Další nás zase, i kdyţ nebyly Vánoce, obdarovali kávovary a třemi
krabicemi káv. No to se opravdu povedlo, teď je u nás nejlepší „brazilská
káva“

 Od paní lékárnice přišly dvě krabice mastí na naše klouby a kdo mohl
vyrazil s kněţími a naší milou pastorační do hor na výšlap, i tak se dá proţít
duchovní obnova
hodnota 7

Za rok….zase další vlna, my se ale
nevzdáváme
 Tříkrálová sbírka je odvolána, jak to asi dopadne, není zvykem posílat
peníze na účet, vyřešili jsme to po svém, kasičky se umísily na místech, kde
lidé občas směřují, oznámili jsme v našich Charitních listech, vyhlášením
obecním rozhlasem, ţe poţehnání formou nápisu na dveře i letos budou
mít, přišla řada zpětných zpráv, ţe jsme jim udělali radost. V pokladničkách
bylo více, neţ polovina dřívější sbírky
 Asi koncem února jedna naše pracovnice odjela k moři, do míst, kde snad
ani nikdo nebyl a kde nehrozila nákaza, no a my ostatní jsme si řekli, ţe
pojedeme také (na půlhodinku k „Balatonu“), náleţitě jsme tuto akci
zdokumentovali a naší pracovnici poslali. Ta se divila….
hodnota 8, 5

A tak to bylo………trošku otuţování na
Valašsku nezaškodí

Na jaře – naděje - Velikonoce

Identita a integrita
Jsem ráda, ţe se nám podařilo hodnoty DEKACERTu dostat do
kaţdodenního ţivota naší organizace. Vypadá to jako povídání o našich
obyčejných dnech, můţeme zde sledovat sváteční čas, solidaritu generací,
dodrţování dohod, něco o majetku a jeho spravedlivém rozdělení, neustálé
komunikaci, duchovním zastavení, pamatování na soukromí člověka a také
ţivot uprostřed společnosti, s kterou se daří vytvářet komunitu.
To, co se nám objevuje v naší identitě - poslání, se snaţíme nejen v číslech,
ale i v příbězích ukázat. Prostě to ţijeme.
Děkuji všem zaměstnancům Charity za jejich obětavost.
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Děkuji za pozornost
Danuše Martinková, ředitelka
a lektorka

