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Zrození BETLÉMA
Vzpomínka bratra faráře M. Erdingera
Začalo to poněkud úsměvně. Když se, tuším, v roce 1988 obrátila Synodní rada
Českobratrské církve evangelické na sbory se žádostí, aby provedly soupis svého
nemovitého majetku a za tím účelem aby pátraly na katastrálních úřadech a zjišťovaly, jestli někde není nějaká polnost či budova, která by byla evidována jako
majetek sboru, zjistil jsem tehdy jako vikář sboru v Rovečném, že nám patří dva
hřbitovy. Víte, milí čtenáři, co tehdy zjistil bratr Gruber, farář v Kloboukách? Že jim
patří vila řečená Odstrčilova, neboť prozřetelný právník dr. Odstrčil s chotí před
mnoha léty založili nadaci a vila tvořila vklad. Plynula léta, vila sloužila různým
účelům, až z ní nakonec byla mateřská školka a posléze menší dětský domov. I ten
však svoji činnost ukončil a z vily se pomalu stávala ruina. Takže přece jen výhoda Gruberova objevu vedle našich hřbitovů nebyla tak jednoznačná. Leč vila měla
sloužit živým. Jak s ní naložit?
Přemýšleli jsme v poradním odboru křesťanské služby. Mnoho jsme nevymysleli. Přemýšlel sbor, přemýšleli mnozí, kteří pocítili darovanou příležitost pro sociální práci. Leč nic se nedařilo. Jenomže pak se stalo něco, co můžeme nazvat Božím ukazatelem na rozcestí ...
Navštívil mě v Rovečném mladý muž. Představil se jako Leoš Princl. Měl doporučení bratra synodního seniora Smetany. Chtěl se mnou hovořit o svém životě,
představách, ale především o své víře a z ní plynoucí touze pomáhat lidem v jejich krizové životní situaci. Což takhle využít tzv. starou rovečskou faru jako místo
péče o klienty s postižením? Tehdy jsem o tom uvažoval. Hledali jsme s bratrem
Princlem možnosti jak využít jeho rozhodnutí, jeho síly, jeho touhu sloužit, která
pramenila z rozhodnutí pro Krista, ve kterém sloužit nejmenším bratřím znamenalo sloužit Kristu. Nebylo daleko k rozhodnutí, a to ani ve staršovstvu, aby se ze
staré rovečské fary stalo místo, kde se uskutečňuje jeden z podstatných rozměrů
víry, totiž služba bližním v nouzi. Po několika týdnech však nastal zlom.
Na sklonku léta jsem odejel do Chotěboře, kde se rekreovali pod laskavou a intenzívní péčí sestry Smolíkové a za přítomnosti duchovních perel bratra faráře
Lejdara senioři z pražského seniorátu. Tehdy se ještě říkalo důchodci. Když jsem
jednoho večera vstoupil do sprch, slyšel jsem z druhé strany ze sprch pro ženy
mužský hlas plný laskavosti a porozumění, také citu a taktu: „Babičko, ještě ruce.
Prosím Vás, počkejte chvilku, tak a teď jednu nohu a druhou...“ Nedalo mi to,
abych neposlouchal. Nebylo (a není) tak obvyklé slyšet, s jakou láskou a citem a
také ovšem s úctou a taktem jedná muž při koupání staré ženy. Hlas mi byl sice
povědomý, ale nevěděl jsem, o koho jde. Jen jsem si stále opakoval: „No to je tedy
něco. To je úžasné.“. Byl jsem zvědavý, o koho jde. Za chvíli vyšli pomalým krokem ze sprch. Stará paní s mokrou hlavou v objetí s mladým mužem, mokrým celým. Ten muž byl Leoš Princl. Sotva „babičku“ uložil ve vyhřátém pokoji, pozval
mě do svého pokoje. Připravil mi tak další překvapení. Na pokoji v posteli ležel
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jiný mladý muž, vedle byl invalidní vozík. Ten muž se jmenoval Václav Růžička a
trpěl rozsáhlou myopatií. S Leošem bydlel proto, že potřeboval neustálou péči a
pomoc. Obrátit, nakrmit, převléci...Vašek již není mezi námi. Ta chvíle mi však vytvořila jednu z trvalých životních radostí. Ukázala k srdci, ve kterém je mnoho
místa. Díky takovým srdcím byl k životu probuzen Betlém. Ale nepředbíhejme.
Právě v tomto pokoji při rozhovoru s Vaškem a Leošem padlo jméno Klobouky a také Betlém. Začal se rodit program, který znamenal a pro mnohé znamená důstojnost, lidství, nepředstíranou lásku. Začal se rodit Betlém. Název je příznačný. Místo, kde se narodil Spasitel Pán Ježíš Kristus, je místem zrození pomoci a záchrany. V Betlémě Judově se narodil Spasitel pro nový život, věčný život,
pro Boží království. V Betlémě „Princlově“ se z víry v tohoto Spasitele zrodil a je
uskutečňován program pomoci a záchrany pro tento život. Již dávno v čele té betlémské komunity nestojí bratr Princl. Jeho žezlo převzal náš kolega a přítel bratr Petr Hejl. Program, který však bratr Princl spolu s bratrem Vaškem Růžičkou za
mého tichého i hlučného úžasu začali v Chotěboři promýšlet, ten zůstává. Program přátelské pomoci a služby, která čerpá svoji sílu i oprávnění v Kristově příkazu lásky, ale také v podobenství o posledním soudu: Byl jsem hladovým, dali jste
mi najíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne ...
(Matouš 25,31-46).
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Jejich osudy se
proťaly před 25 lety
Ač se to zdá skoro neuvěřitelné, středisko BETLÉM si v letošním roce a právě
v těchto dnech připomíná zahájení své
činnosti a otevření svého prvního domova v roce 1990, tedy před 25 lety. Tehdy
se proťaly osudy spousty lidí, z nichž tři
dosud ve středisku potkáte.
Když Domov Betlém v Kloboukách u
Brna slavnostně otevřel dveře pro své
první hendikepované obyvatele, Zdeňka Nagyová s Marií Doležalovou se do
něj nastěhovaly a současný ředitel Petr
Hejl tam zanedlouho nastoupil jako pečovatel.
Zdenička a Maruška, jak jim v Betlémě říkáme, to s ředitelem Petrem Hejlem, obrazně řečeno, táhnou už pětadvacet let. Zejména setkání Zdeňky a Petra
mělo až fatální nádech.
Pražačka Zdeňka v kostele vyvěsila inzerát, že hledá někoho, kdo by s ní chodil ven. „Petr hledal zase někoho takového, jako jsem já, a ozval se mi. Tak jsme
se seznámili. A když se Petr dozvěděl, že
se na podzim nastálo stěhuji do Betléma, rozhodl se odejít do Klobouk také,“
zavzpomínala sympatická vozíčkářka.
Osud jí také po mnoha letech do cesty
přivál herce Lubomíra Kostelku, s nímž
se znala z Prahy. Ten se před pár lety objevil v Betlémě a nevěřil svým očím, když
zahlédl známou tvář, kterou si pamatoval z doby, kdy ji maminka v Praze-Krči
vozívala na procházky. Zdeňka moc ráda
tká, jeden z jejich koberců, na němž pracovala celý rok, vydražili v dobročinné
aukci za 20 tisíc korun!
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Také pro Marušku, která se Zdeňkou sdílí pokoj, se už před 25 lety stal Betlém
domovem se vším všudy, včetně personálu a dalších klientů. Z mnoha z nich se
stali přátelé na celý život. Maruška moc ráda žehlí a má ráda zvířata, zejména psy:
„Tatínek byl myslivec a doma jsme zpočátku měli hlavně psy honicí, později pak
německého ovčáka nebo pudly. I dnes jsem šťastná, když někdo do Betléma přijde s pejskem.“
Vznik Domova Betlém nastartovalo za časů „reálného socialismu“ navrácení
značně poškozené vily evangelickému sboru v Kloboukách. Původně velmi pěkný dům a přilehlé pozemky manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi formou nadace
odkázali ve 30. letech minulého století evangelické církvi.

Za významné finanční pomoci přátel z tuzemska i ze zahraničí a díky práci mnoha dobrovolníků byla vila rekonstruována a v prosinci roku 1990 v ní byl slavnostně otevřen Domov Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením, a to jako vůbec
první nestátní zařízení tohoto typu v naší republice. Cílem bylo a je se co nejméně se podobat ústavům vytvořeným za časů komunismu. Domov Betlém se tak
stal základem střediska BETLÉM, které tvoří součást Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Za čtvrt století existence se středisko BETLÉM utěšeně rozrostlo. Dnes ho tvoří tři domovy a jedno chráněné bydlení v Kloboukách, v Morkůvkách a v Brumovicích. Pro 45 klientů jsou nejen místem poskytované sociální pomoci a péče, ale
skutečným domovem, kde se cítí opravdu dobře.
To vše si připomněli pamětníci především z řad bývalých i současných pracovníků a klientů v neděli 27. září v rámci oslav, které začaly děkovnou bohoslužbou
v evangelickém kostele v Kloboukách. Všichni hosté se sešli u společného oběda
v sokolovně v Kloboukách, po kterém se především vzpomínalo nad fotkami z období budování Betléma i dalších let. Během odpoledne si mohli zájemci prohlédnout všechna zařízení střediska v rámci otevřených dveří. V podvečer se v sokolovně konal benefiční koncert smyčcového kvarteta hudebníků Spolku Harmony
Quality pro propagaci multižánrové hudby, který potěšil všechny přítomné. Atmosféra byla velmi přátelská a proto se i po koncertě debatovalo a vzpomínalo
při sklence dobrého vína.
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Slavnostní otevření
Mirandie
V neděli 3. května odpoledne se v Brumovicích v prostorách Chráněného bydlení Mirandie sešlo na 300 hostů, kteří si
přišli prohlédnout nové prostory v rámci jejich slavnostního otevření. I přes
chladné počasí tohoto májového dne
se celá akce vydařila. Z Holandska přijel velký autobus, který přivezl generálního partnera – rotariány a rotariánky.
Speciálním autobusem z Nosislavi přijela početná skupina evangelických seniorů. Mezi návštěvníky bylo možno spatřit
také starosty a obyvatele okolních obcí,
ale i návštěvníky z daleka. Někteří byli
dokonce v lidovém kroji, ve skautském
nebo rotariánském stejnokroji s oranžovou vázankou. Kdyby přijeli všichni přátelé, kteří se na vybudování Mirandie nějak podíleli, byla by tlačenice a pestrost
ještě větší. O bezpečí návštěvníků se
starali brumovičtí hasiči, kteří se ujali řízení dopravy v Brumovicích během nedělního odpoledne.
O stylové přivítání návštěvníků se
postarala brumovická krojovaná chasa, která nabídla příchozím chléb a sůl.
Slavnostní program zahájila zpěvem a
hrou mladá cimbálová muzika Strunka, na kterou navázala Jana Lexová. Vřele a mile všechny návštěvníky přivítala,
představila oficiální hosty. Pěvecký sbor
Izmael zazpíval z balkonu anglickou píseň, na kterou biblickým kázáním navázal Jiří Gruber. Po další písničce pěveckého sboru Izmael vyprávěl ředitel Petr
Hejl o vzniku Mirandie, od prvních myšlenek v roce 2005 až po její současnou
podobu. Vedoucí chráněného bydlení
Tomáš Vostřák svým příspěvkem barvitě
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přiblížil posluchačům, jak se bude nová služba vytvářet, její principy, hodnoty, význam.
Vybudovat Mirandii bylo možno díky podpoře evropské unie a dalších donátorů, kteří zaplatili spoluúčast ve výši 15% uznatelných nákladů projektu, proto samozřejmě zaznělo poděkování alespoň těm nejvýznamnějším, na oplátku přítomní zástupci těchto donátorů vyjádřili své nadšení z toho, že Mirandie se opravdu
povedla a že je krásná. Po těchto milých slovech se celá pospolitost přesunula ze
dvora Mirandie před hlavní vchod. Krojovaná děvčata držela širokou stuhu před
dveřmi, krojovaný mládenec rozdal nůžky vybraným hostům. Po slavnostním požehnání faráře Jiřího Grubera byla stuha přestřižena a začala prohlídka Mirandie.
Po prohlídce byl připraven raut, horký čaj a káva, zákusky. Nechybělo ani výborné víno – návštěvníci mohli ochutnat vína různých vinařů z okolí. Děvčata nalévala vína do pamětních skleniček s datem slavnostního otevření a logem Mirandie. Návštěvníci si kupovali nejen pamětní skleničky, ale i víno se speciální vinětou. Také výrobky klientů a další zboží z Krámku našlo své nové majitele, což nás
samozřejmě potěšilo. V dobré náladě probíhalo sdílení dojmů až do soumraku,
pak nastalo loučení, při kterém zaznívala přání, aby se lidem v nových prostorách
dobře bydlelo.
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MIRANDIE BYLA VYBUDOVÁNA DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE EU
A MNOHA DALŠÍCH DÁRCŮ.
Nejvýznamnější podporu poskytli:
Generální partner
Rotary Club Brno City; Rotary Club Noordwijk e.o.
Hlavní partner
Fosfa a.s.
Partneři
Rotary Club Brno; Rotary Club Valtice – Břeclav; Ing. Pavel Barot; OSC, a.s.
ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.; EXTRA MASTER a.s; LEMAK s.r.o.; Obec Brumovice
INNEF, a.s.; IVK s.r.o.; Natrix vz, s.r.o.; Ing. Petr Vymazal; KAMA int. s.r.o.
Významní dárci
Agrotec a.s.; PRAMOS, a.s.; Ing. Stanislav Juránek; A-Z Gabion s.r.o.
Martin Hofman; DIVADLO BOLKA POLÍVKY, spol. s r.o.
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.; Obec Šitbořice; Farní sbor ČCE Brno I
Ing. Jiří Kaláb; Světluše Lioliasová; FULGUR, spol. s r.o.
Farní sbor ČCE Praha-Libeň; Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
Povodí Moravy a.s.; Ing. Jan Hajda; Libuše Vinterová; Ing. Zdeněk Dadák
Jeanette Šlesingerová; Zdeněk Tesařík; TAXDAN, s.r.o.; RIK-FER CZ s.r.o.
Antonín Košulič; Mgr. Petr Haška; Gynekologie Břeclav, s.r.o.; STAVREMONT s.r.o.
Jančálek s.r.o.
Děkujeme všem dárcům za jejich laskavou podporu, které si nesmírně vážíme.
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Kázání J. Grubera
při slavnostním
otevření Mirandie
Vážení přátelé Diakonie!
Vzácní hosté a občané Brumovic!
Milé sestry a milí bratři!
Jednou přišli za Ježíšem poslové od
Jana Křtitele s otázkou: „Jsi ten, který má
přijít, nebo máme čekat jiného?“ Prorok
Jan poslal ten vzkaz z vězení, kam ho zavřel král Herodes za to, že kritizoval jeho
vládu a způsob života. Jan očekával od
Ježíše něco velikého a převratného. Spolu s celým Izraelem doufal, že vyhlížený
Spasitel zbaví zemi pohanů a vyžene z ní
všechny cizince. Zbožní lidé se těšili, že
Boží syn sesadí samozvané vládce a učiní Jeruzalém znovu svatým městem! Ale
brány Janova vězení zůstávaly stále zavřené.
Místo toho Ježíš Janovi vzkázal: „Jděte a zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A
blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
Na první poslech se to zdá být jasné.
Dějí-li se takové zázraky, není o čem pochybovat. Nastalo království Boží. Ale ta
poslední věta – kdo se nade mnou neuráží – dává předchozím slovům jiný smysl. Někdy se dějí převratné věci, ale většina lidí je nevidí a neocení, protože je
považují za zbytečné a nedůležité. Lidé
tehdy čekali od Mesiáše důležitější věci
než to, že se bude věnovat nemocným,
postiženým a umírajícím. A dnes tomu
není o mnoha jinak.
Záleží nám snad na tom, jak se mají
ti, co jsou chudí, jak se žije v léčebnách
10
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dlouhodobě nemocných nebo zda nějaké mentálně postižené dítě udělalo pokrok? Pokud se nás to osobně netýká, pokud se nejedná o naše vlastní děti nebo
příbuzné, nikoho z nás to příliš nezajímá. Máme plnou hlavu jiných a pro nás důležitějších věcí.
Sotva bude dnes večer v hlavních televizních zprávách, že dvanáct postižených
dětí najde v Brumovicích nový domov. A to ne proto, že Brumovice nejsou Praha,
ale proto, že lidé s postižením jsou stranou našeho zájmu. Naše priority jsou jinde. Někdo by chtěl vyměnit vládu, jiný by se rád zbavil nepřizpůsobivých jedinců,
další bije na poplach proti islámu, jiný by zatočil s korupcí, další by uvolnil peníze
na stavbu dálnic nebo snížil nezaměstnanost. Je hezké, když se církev postará o
pár mentálně postižených nebo sociálně vyloučených, ale takoví tu s námi byli a
budou vždycky. Většina lidí v tom nějakou zásadní změnu nevidí. Lidi zajímá, zda
se jim zvýší platy a důchody.
Někdo může dokonce říci: Co je platné, jestliže dvanáct postižených najde nový
a vlídný domov, když jinde tisíce jiných nemají kde bydlet, topí se v moři a trpí
válkou. Je hezké když se někdo zázračně vyléčí z rakoviny, ale ostatní pořád umírají. Je úžasné, když se několika slepým po náročné operaci vrátí zrak, ale mnoho
ostatních dál tápe ve tmě. Někdo má možná štěstí, ale druzí ho nemají. Jedna vyslyšená modlitba nepomůže, když ostatní zůstávají nesplněné? Dvanáct spokojených děti nás nevytrhne, když víme, že mentálně postižených se rodí stále víc.
Podobnému zklamání čelil i Ježíš. V Bibli čteme o řadě nemocných, které uzdravil, ale to jakoby se nepočítalo. Nějaký slepý, chromý nebo malomocný tenkrát
nikoho nezajímal. To všechno byli z tehdejšího pohledu hříšníci, které Bůh potrestal. Bylo to něco podobného, jako když nám dnes někdo nadšeně vykládá, jak
evangelium pomáhá drogově závislým a alkoholikům zbavit se své závislosti. A
my si v duchu pomyslíme: Kdybyste si s tím holenci nezačínali, nemusel vás teď
nikdo léčit a vybírat na vás peníze. To samé si tehdy lidé mysleli o slepých a hluchých a malomocných.
Ježíšovy uzdravující činy, nad kterými dnes nevěřícně žasneme, nechávali tehdy většinu zdravých a dobře situovaných lidí chladnou a rezervovanou. Tohle
přece nepotřebovali. Tenkrát stejně jako dnes si mysleli, že zásadní a opravdová změna musí přijít naráz a shora. Nejprve je třeba změnit zákony, vyměnit ministry, zavést euro, objevit lék na rakovinu, nalézt nový zdroj energie a teprve pak
nám bude lépe!
Ale Boží království, které přinesl Ježíš, přichází jinak. Nenápadně. Tiše. Zezdola. V jednotlivcích. V osobních vztazích. Není to výroba zázraků na běžícím pásu,
ale nenápadné změny, které vnáší do našeho života krásu a naději. Žena odpustí svému muži. Nemocný se začne uzdravovat. Lajdák začne pracovat. Autista se
naučí číst a psát. Ponížení začnou myslet jako svobodní lidé. Naštvaní přestanou
nadávat, ale sami něco udělají. Neznaboh poděkuje Bohu, že žije. Neplodná otěhotní. Odložené dítě najde novou rodinu. Nešťastný člověk se ráno probudí a pozná, že je rád na světě.
Středisko BETLÉM
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Postavit nový domov pro dvanáct lidí, kteří nejsou a nikdy nebudou soběstační, je jako kapka v moři. Ale moře se skládá z kapek. I když Ježíš tenkrát uzdravil
jen pár slepých a chromých, mělo to zásadní význam. Naučil nás tím úctě k nemocným a postiženým a ovlivnil tím celou naši kulturu a civilizaci. Právě tím, že
se soustředil na těch pár chudáků, místo aby se vrhl do politiky, dal jasný signál,
kam máme upřít své síly. Každý z nás má vedle sebe někoho chromého a slepého.
Každý z nás může někomu pomoci Jedině tak se může změnit tento svět. Ne naráz, ne zázrakem, ale trpělivou prací a vírou každého z nás.

Požehnání při otevření domu:

Dnes se v Brumovicích splnilo, co Ježíš slíbil v Nazaretě a vzkázal Janu Křtiteli. Ti, kteří byli na okraji našeho zájmu, tu najdou hezký a útulný domov. A to není
málo. Právě takovými událostmi se náš svět stává krásnější a spravedlivější. Jiné
civilizace se takových děti zbavovali. Jiné je nechali rodičům, ať se starají. Jiné je
schovali do ústavu v pohraničí. Jiné je nechávají na ulici. Ale my jsme jim postavili nový domov, který stál mnoho peněz, ale jsou to dobře investované peníze. Ty
děti si to zaslouží. Vždyť pod skořápkou jejich zdánlivé nevědomosti, nesamostatnosti, svalových křečí a opakovaných záchvatů se skrývá lidská duše, která umí
milovat, smát se a radovat možná víc, než mnohý z nás.
Království Boží je už dávno uprostřed nás. Narodilo se v Betlémě. Poznali ho
pastýři a mudrci. Zažili ho rybáři a celníci. Poznali ho slepí, chromí, malomocní, kteří se uzdravili. Ale pyšní a sebejistí ho už tenkrát neviděli a proto odešli
s prázdnou.

Dej, ať tento dům zůstane otevřený všem, kteří potřebují načerpat víru, naději
a lásku.

Bože, žehnej všem, kteří v tomto domě budou žít, bydlet a pracovat.
Dej ať v tomto domě vládne láska, přívětivost, trpělivost a naděje.
Dej, ať každý, kdo navštíví tento dům jako host, odejde odtud povzbuzen
a posilněn.

Jak bychom si mohli stěžovat, že není všechno, jak jsme si přáli a vysnili? Kolem
nás se děje tolik dobrého a krásného! Kdepak by mě napadlo, když jsem před 30
lety přijel poprvé do Brumovic, že tu budu jednou slovem Božím a modlitbou otevírat církevní domov, kde najde útočiště a smysluplnou práci tolik lidí. V co jsme
nedoufali, co jsme si nedávno neuměli ani představit, co nám na mysl nevstoupilo, to dává Bůh těm, kteří mu věří. A těm ostatní to dává také, pouze o tom nevědí.
Naše radost a zpěv jim to však napoví.
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, díky za radost, že dobrota a láska má více síly, než lhostejnost
a sobectví. Díky za naději, že člověk může změnit svůj život a povzbudit tak mnoho dalších. Díky za víru, že s tvou pomocí není žádná zeď tak vysoká, abychom ji
nemohli překonat nebo zbořit. Díky za tu dobrou zprávu, že tvé království k nám
přichází v malých věcech a drobných změnách, které mnohdy nevidíme nebo si
jich nevážíme.
Prosíme, dej ať tuto radost, naději a víru může sdílet co nejvíce lidí, protože svět
dnes potřebuje radost, naději a víru víc než pouhé peníze a blahobyt. Teprve až
lidé uvěří, že zítra může být lépe, začne se rodit více dětí, nepřátelé se smíří a letité problémy se vyřeší. Tuto víru, Pane, můžeš dát lidem pouze Ty. Tvá milost a
láska je naše největší naděje a proto společně ve tvém jménu voláme: Otčenáš…
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Mirandie živá
Postižený člověk je takový jako my. Každý nese postižení nějakého druhu. Každý potřebuje být milovaný, vážený, potřebuje mít přátele, místo, které se může
nazvat „u mě“, pozornost, rodinu nebo společenství, lidi, kterým úplně věří. Potřebuje cítit, že lidé ho mají rádi a přejí si jeho rozvoj.
Jean Vanier
Myšlenka chráněných bydlení je spojená s posilováním základních práv osob
s postižením a hledání jejich zapojení do života ostatní společnosti. Chráněné
bydlení je místem pro život lidí, kteří v některých oblastech svého běžné fungování potřebují větší či menší podporu či pomoc druhé osoby. Tato sociální služba
může být poskytována v krásné novostavbě jako je Mirandie, v adaptovaném běžném rodinném domě či v bytě v bytovém domě. Důležité je, aby to bylo v běžném
prostředí obce, v zástavbě mezi sousedy. Možná si ještě vzpomenete, že ne v úplně vzdálené minulosti bylo neobvyklé potkat se s člověkem s postižením na ulici,
v obchodě nebo u lékaře. Často žili ve velkých ústavech, ve starých zámcích s parkem a vysokou zdí, kde prožili většinu svého života. Značnou část kontaktů s jinými lidmi prožívali s těmi s podobným osudem. Kontakt s ostatní populací zažili při procházce v dvoustupu. Tímto způsobem vytvářeli „zdraví“ lidé bariéry těm
s „hendikepem“. Ukazuje se, že je poměrně snadné odstranit architektonické bariéry, ale mnohem problematičtější je odstranit bariéry v hlavách a srdcích lidí.
Od června letošního roku jsme v Brumovicích otevřeli chráněné bydlení pro
12 lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením. Většinu obyvatel tvoří mladí lidé, kteří dosud žili se svými rodiči a absolvovali nějakou formu vzdělávání. A
protože jsou již dospělí, jejich rodiče jim chtěli umožnit částečně se osamostatnit, dát jim šanci vytvořit si nové místo, které budou moci nazvat „u mě“. Chráněné bydlení nechce být nějakou všeobjímající službou, která zahrne klienta péčí od
hlavy až k patě, od rána až do noci, ale chce péči o klienta sdílet s jeho rodinou,
s jinými službami a odborníky. A samozřejmě s klientem samotným.
Pro naši práci hledáme inspiraci u komunit Archy, což je hnutí, které v mnoha zemích světa poskytuje služby lidem s postižením, které jsou charakteristické
společným žitím lidí s postižením a asistentů. V jednotlivých domech vzniká společenství lidí, kteří si mohou vzájemně pomáhat a obohacovat své životy. I v Mirandii se snažíme budovat společenství, v němž má každý své nenahraditelné
místo i svou třeba drobnou zodpovědnost. V textech Jeana Vaniera (zakladatele
komunit ARCHA) se učíme, že tím nejdůležitějším v podpoře lidí s postižením nutně není naše péče o ně (soubor úkonů, kterým jej zahrnu), ale schopnost přijímat
je a milovat takové jací jsou. Pomáhat odhalovat jejich krásu a hodnotu.
Možná vás zajímá, jak vypadá takový normální den v Mirandii. Odpověď je jednoduchá. Vypadá podobně jako u vás doma. Během pracovního týdne část obyvatel ráno odjíždí do školy nebo do dílen. Musí tedy být před osmou hodinou
14
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nasnídaní a oblečení, aby mohli odjet. Ti
co zůstanou v Mirandii pak mohou vyrazit na procházku nebo na nákup. Podílí
se na úklidu domácnosti. Někdo prostře
stůl na oběd, někdo pomůže s úklidem
po obědě, jiný pomáhá s večeří. Některá odpoledne jezdíme do dílen, jindy do
Aquaparku v Pasohlávkách, nebo vyrážíme na výšlapy po okolí. Někdo z obyvatel rád vyrazí v neděli na fotbal, jiný třeba
do kostela. O hodech někteří obyvatelé
byli i na hodové zábavě. Nejradši máme
oslavy, třeba narozenin – 12 klientů a 12
pracovníků, to znamená, že můžeme slavit dvakrát za měsíc. Před prázdninami
jsme uspořádali setkání s rodinami pracovníků, po prázdninách s rodinami obyvatel. V létě jsme rádi grilovali, navštívili nás děti z Narnie i obyvatelé z Betléma v Kloboukách. Rádi jezdíme na výlety, sice nemáme zatím vlastní automobil, ale z Arkénie a z Narnie nám je rádi
(snad) půjčují.
V sociální práci se tento přístup označuje jako teorie normality. Smyslem je
umožnit uživatelům služeb žít normální (obyčejný, pestrý, naplněný) život jaký
žijí ostatní lidé. Tato teorie se v praxi
projevuje zejména v těchto základních
oblastech. V běžném rytmu života se
musí střídat normální rytmus dne (práce, domácnost, koníčky), normální rytmus životního cyklu (dětství, osamostatnění). Chceme, abychom běžné aktivity
dělali v normálním prostředí (nakupování v obchodě, plavání na veřejném bazénu), v Mirandii bydlíme a do dílen jezdíme pracovat. A samozřejmě chceme, aby
činnosti vyplývaly z potřeb a zájmů jednotlivých obyvatel a odpovídaly jejich
věku.
Základním předpokladem pro dobrou
a kvalitní službu jsou pracovníci. Po šesti měsících provozu mám pocit, že tým
Středisko BETLÉM
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pracovníků v přímé péči se podařilo vytvořit dobře, jsou to lidé s různými zájmy a schopnostmi, kteří se navzájem vhodnědoplňují. Na začátku většina z pracovníků neměla žádnou významnou zkušenost se sociální prací. Proto bylo důležité, že tým posílili zkušení pracovníci z Narnie a Betléma. Část pracovníků jsou
lidé z Brumovic, což samozřejmě usnadňuje i přijetí našich obyvatel do společenství obce.
Mirandie má tedy za sebou první krůčky, větší díl cesty máme teprve před sebou, ale i podle ohlasu rodičů našich obyvatel věřím, že jsme se vydali správným
směrem. Jsem vděčný všem, kteří se na vzniku Mirandie podíleli.

Prosinec 2015

Oni mě chrání svým tělem
Jednou z 12 obyvatel Chráněného bydlení Mirandie je Monika Bohdálková z nedalekých Bošovic a my vám chceme přiblížit její
životní příběh. Velice si vážím ochoty jejích
rodičů, kteří mě srdečně přijali u nich doma
a otevřeli své nitro a podělili se o své zkušenosti rodiny, která pečuje o dítě se zdravotním postižením.
Monika se narodila v roce 1980 jako zdravá a krásná holčička, která svým rodičům přinesla spousty štěstí a radosti. Kolem jednoho roku začala jako většina dětí
chodit, ale nějak často padala. Třeba stála, a když prošel někdo okolo, jako by neustála ten závan vzduchu a upadla. Lékařka nejdříve maminku uklidňovala, že je to
normální, ale po půl roce přece jen doporučila neurologické vyšetření. Ortel byl
nemilosrdný, dle lékaře je pozdě a její stav se může ještě zhoršit. Od té doby se život rodiny zásadně změnil. Byl začátek 80. let a nebylo kde se poradit jak s takovým dítětem pracovat, nebyly k dostání různé pomůcky pro podporu rozvoje dětí
s mentálním postižením. „Cítila jsem jak je těch starostí na mě moc a taky jak si
člověk vlastně neví rady, kde začít a kde čerpat sílu. O dva roky starší bratříček začal na Moničku žárlit, protože si už všiml, že nám opravdu zabírá více času.“ Vzpomíná maminka Iva. Monika se změnila, ochably ji svaly, nedokázala polykat sliny,
změnila se v obličeji. Maminka musela s Monikou hodně cvičit a celá rodina prožívala zoufalství a zděšení z toho, že je na všechno jaksi pozdě. „ Začala jsem si uvědomovat, že jsme asi jiní než všichni ostatní, ale proč?“ Cvičení pomáhalo posilovat svaly, ale komunikace byla velmi slabá. Kolem 5 let věku uměla Monika jen
asi 30 slov. Ve školce se jí líbilo a do školní docházky dostala roční odklad. Teprve tehdy se rodiče při vyšetření v dětské nemocnici dozvěděli přesnou diagnózu: těžká encephalopatie, defekt intelektu stř. stupně, oligofrenie typu imbecility.
Monička nastoupila do zvláštní školy ve Slavkově, kam chodila až do 2. třídy,
ale po změně učitelky učivo přestala zvládat a rodiče museli najít pomalejší cestu a tím byla pomocná škola ve Vřesovicích, byla ale internátní a to byl problém
pro 8 leté dítě. Celé 2 roky plakávala, když odjížděla, nesměla vidět, jak se jí balí
kufr. Nakonec si zvykla a vydržela tam až do 18 let. Naučila se tam spoustu věcí
a také jisté samostatnosti, pomáhala malým dětem, bavila jí praxe v drůbežárně.
Následující dva roky strávila doma s rodiči. Potom následovala celá řada Denních stacionářů a zařízení pro mentálně postižené lidi, protože rodiče chtěli pro
svou dceru najít místo a prostředí, ve kterém jí bude dobře, bude spokojená a
šťastná. Dobře si uvědomovali, že i jejich dcera se musí jednou osamostatnit, jít
vlastní cestou a žít svůj život. Monika se pokusila uplatnit i na trhu práce pro lidi
se zdravotním postižením, ale ukázalo se, že každodenní práce ji příliš vyčerpává
a únava komplikuje její zdravotní postižení.
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Když Monika dojížděla do denního centra ve Slavkově, toužila po nějakém pobytu mimo domov, třeba jen na přechodnou dobu a tak se rodiče obrátili na vedoucí Domova Betlém, o kterém věděli, že poskytuje odlehčovací služby. Monika
se velice těšila a měla takový strach, aby jí někdo v dohodnutém termínu nepředběhl, že už týden před nástupem na pobyt jí do Betléma museli rodiče odvézt tašku s jejími věcmi. V Betlémě se jí líbilo, byla tam spokojená a po návratu domů, už
neměla doma stání a jednoho dne rodičům sdělila, že ji ve snu Pán Ježíš říká, aby
si našla komunitu, ve které by mohla žít.
Protože rodina se v Betlémě dozvěděla o připravovaném projektu chráněného
bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením, velice je to zaujalo a celou dobu
vývoj projektu a následně i výstavbu Mirandie se zájmem sledovali. Když bylo vyhlášeno výběrové řízení pro zájemce o umístění v Mirandii, byla jejich přihláška
mezi prvními, které byly do BETLÉMA doručeny. Výsledek VŘ očekávali s napětím
a když se dozvěděli, že Monika může od června nastoupit, byla to pro všechny radostná zpráva. Nastalo velké těšení, i když v posledních dnech před nástupem se
Monika poněkud zasekla a zřejmě ve strachu z velké změny odmítala do Mirandie odejet. Nicméně rodiče Moniku ve stanovený den do Mirandie zavezli a když
si pro ni po prvním týdnu jeli, aby si ji vzali na víkend domů, byli přece jen napjati, v jakém rozpoložení Moniku najdou. Jaké ale bylo jejich překvapení, když spatřili svou dceru spokojenou, která jim okamžitě oznámila: „Já se musím v neděli vrátit, já bych tady chyběla.“ První tři týdny si zvykala, seznamovala se s ostatními obyvateli Mirandie a s pracovníky, ale po třech týdnech již byla plně adaptovaná. To rodičům a především mamince trvalo poněkud déle, než si na prázdno po Monice zvykli: „Naplánovala jsem si práci, abych se zaměstnala, ale stejně
jsem pořád někde v hlavě myslela na to jestli se něco neděje, jak se Monice daří
a poslouchala jsem, jestli nezvoní telefon a jestli nejsou nějaké problémy s Monikou. Ale vše probíhalo v klidu a tak i já jsem si časem zvykla a uklidnila se, protože jsem věděla, že je v dobrých rukou. Teď se za ni vždy pomodlím, aby se jí dobře vedlo. Jako rodiče jsme se vždycky snažili co to šlo, dát Monice křídla do života a v Mirandii ta křídla opravdu má, tam je roztáhla a teď je na ní, jak životem poletí. My jsme rádi a klidnější, že se našla, že žije spokojený život a v Mirandii na ni
dají pozor. Ona sama o pracovnících říká: „ONI MĚ CHRÁNÍ SVÝM TĚLEM.“ A tatínek
s úsměvem dodává: „V Mirandii se našla, má tam smysl života. S námi už ji to nebavilo, my jsme staří rodiče a v Mirandii je mezi svými vrstevníky a tak to má být.“
To že se v Mirandii Monika cítí tak dobře, má dle mínění rodičů hned několik důvodů: jednak je to venkovské prostředí, které je Monice tolik známé, možnost trávit spoustu času na dvoře, na zahradě, spousta výletů, procházek a vůbec pestrost denního programu. Určitě je to také složení kolektivu obyvatel, které je pestré a různorodé. Důležité je i soukromí, že má vlastní pokoj, který si mohla vybrat a svou dřevěnou postel, na kterou se vždy moc těší. Nad očekávání rodičů je také vztah pracovníků ke klientům, pozitivní energie, kterou dle svých slov
v Mirandii cítí při každé návštěvě a zájem všech pracovníků. Domů jezdí Monika zatím každý víkend, ale už jen jako na dovolenou a celou neděli je jako na trní
18

Středisko BETLÉM

Prosinec 2015
a těší se na odjezd do Mirandie. V sobotu 28. listopadu se s rodiči zúčastnila i společenského večera střediska BETLÉM a moc se jí tam líbilo, dokonce chtěla, aby jí rodiče v noci na zpáteční cestě odvezli rovnou do Mirandie, nechtěla už vůbec domů. Na aukci byl jedním
z exponátů její obraz Na poli, který chtěli rodiče vydražit, ale protože se cena vyšplhala vysoko, nedosáhli na něj, ale byli
velice překvapeni, co jejich dcera dokáže namalovat. Vždycky jí bavilo skládat
stavebnice, puzzle, vystřihování, mamince pomáhala připravovat kytky na různá
aranžmá do kostela, Taky vždy pomáhala rodičům s prací v hospodářství, teď se
ale daleko více zajímá o lidi. Během pobytu v Mirandii se dle rodičů také mnohem více rozvinula její schopnost komunikace, má mnohem větší slovní zásobu
a často své rodiče zaskočí nečekanými
slovními obraty.
Na Mirandii rodiče oceňují především
vstřícnost personálu, jejich přístup ke
klientům, osobní vztahy a pozitivitu. Dle
jejich sdělení se tam i oni už na slavnostním otevření cítili velmi dobře, stejně jako při každé další návštěvě. Dojem
ze slavnostního otevření a prohlídky nového chráněného bydlení shrnul prý tatínek slovy: „Že to bude dobrý, to jsem si
myslel, ale že to bude tak dobrý, to jsem
ani nečekal…“
Monika je človíček s velkým srdcem,
které má otevřené pro všechny lidi kolem sebe, má ráda malé děti i staré lidi
a má velký zájem o každého člověka. Bohužel ve své rodné obci neměla nikdy
příliš kamarádů, ale maminka s vděčností vzpomněla na Moničina spolužáka ze školky Vaška Dvořáka, který byl jejím ochráncem a kamarádem a potom na
Martinu, která Moniku také navštěvovala. V Mirandii se jí její sen o spoustě kaStředisko BETLÉM
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marádů a přátel splnil. Má ráda péči a pozornost a tak si v Mirandii užívá, že se o
ni dobře starají.
„Monika nás mnohému naučila, velké trpělivosti, umění naslouchat si, vcítit se
do druhého. Byla pojítkem naší široké rodiny, protože nás nutila navštěvovat příbuzné, i když bychom třeba raději doma odpočívali. Dala nám spoustu lásky.“
S vděčností vypráví maminka a vděčně vzpomíná také na podporu a pomoc široké rodiny a především Moniččiny biřmovací kmotry paní Lenky.

A ještě jedna maminčina vzpomínka a důkaz toho, jak Pán Ježíš Moniku opatruje. Před pár lety rodiče na listopadových hodech v Bošovicích koupili několik nafukovacích balónků, Monika napsala na papírky svá přání Ježíškovi a společně je
přivázali v igelitu na balónky a vypustili do světa. Monika si přála dobré zdraví a
medvídka jako kamaráda. Postupem času rodina na vše zapomněla, ale asi po 8
měsících přišel krásný dopis od dívenky ze Záhumenného (okres Žilina na Slovensku) od dívenky, jejíž tatínek našel v lese balónek s Moničiným přáním a tak ji poslala malého medvídka a víru v to, že Pán Ježíš Moniku opatruje v dobrém zdraví.
Jana Lexová

Začalo to nudlemi…
Dlouhodobě se snažíme zajistit smysluplnou náplň všedního dne pro všechny
dospělé lidi. První obyvatelé Domova Betlém vyráběli nudle do polévky, o které
byl zájem i v brněnských evangelických sborech. Výroba probíhala v jídelně, klikou mlýnku na nudle točil každou chvíli někdo jiný a tím, co ovládal – někdo rukou, někdo nohou. V každém pytlíčku nudlí bylo naše motto: „Vyrobeno s veselou
myslí tělesně postiženými lidmi a jejich asistenty“. O několik let později vznikla ergoterapie, při které začali obyvatelé malovat obrázky, vyrábět různé koláže
ze skla, semínek, tkát koberce, apod. Tvorba našich klientů dala podnět ke vzniku dobročinných aukcí, které jsou již 15 let vrcholem tradičního společenského
večera.
Po otevření Domova Arkénie v Brumovicích vznikla opět potřeba zaměstnat
jeho obyvatele. Využili jsme staršího domku v Morkůvkách, kde po mírných úpravách vznikly Aktivizační dílny s obdobnou náplní jako má ergoterapie v Domově Betlém. Bylo však zřejmé, že obyvatelé Chráněného bydlení Mirandie nebudou moci těchto dílen využívat v potřebné míře, protože jsou příliš malé a hodně
bariérové. Proto jsme začali už během výstavby Mirandie hledat vhodný objekt
v Brumovicích, který bychom mohli využít. Nebo také vhodného „zaměstnavatele“ z řad okolních firem pro naše klienty. Leč dlouho jsme nebyli úspěšní. Pozemky či opuštěné domky byly příliš drahé nebo nevhodné pro náš záměr. Na společné schůzi dozorčí a správní rady někdo přišel s nápadem oslovit majitele pozemku, který je hned vedle Mirandie. Domek byl prázdný už druhým rokem, ale byl
docela drahý. Na tento podnět však vstoupil ředitel Petr Hejl do jednání s majiteli a bylo příjemným překvapením, že majitelé souhlasili s prodejem za přibližně polovinu původní částky. Neváhali jsme a dům okamžitě koupili, byť jsme si na
něj museli půjčit. Pozemek má velký potenciál pro další rozvoj. Kromě rodinného
domku s využitelnou půdou pro vestavbu obsahuje pěkný pozemek se zahradou,
ve které by se dalo v případě potřeby stavět. Další jeho výhodou je, že obyvatelé Mirandie budou moci vcházet do dílen přes společný dvůr, čímž odpadne složité nasedání do těsného mikrobusu, přesun a vysedání. Do dílen budou moci chodit pěšky i obyvatelé nedalekého Domova Arkénie. Domek v Morkůvkách, kde doposud sídlí Aktivizační dílny, budeme moci časem přestavět a využít pro rozšíření
požadovaných sociálních služeb.
Události loňského roku však získali mnohem rychlejší spád, než jsme tušili.
V době nákupu sousedního pozemku se prostřednictvím ústředí Diakonie naskytla zajímavá grantová příležitost. Rychle jsme vypracovali stručnou žádost a ideový projekt nutných stavebních úprav, který jsme ještě v prosinci předložili k vyjádření diakonické komisi. Náš projekt Sociálně terapeutických dílen byl vybrán
pro podporu z prostředků Otto per mille ve výši 50 000 Euro, což bylo velmi povzbudivé a motivující.
Začátkem roku 2015 jsme ideový projekt rozpracovali do podoby architektonické studie, která vedla k upřesnění rozsahu potřebných stavebních úprav a je-
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jich rozpočtu. V té době už končilo sociální šetření zájemců o chráněné bydlení a bylo patrno, že rozhodnutí o vzniku dílen v těsné blízkosti
bylo správné a že bude nutné vybudovat i relaxačně aktivizační část pro
obyvatele s velmi těžkým postižením. Na tuto výhledovou etapu (etapu
B) však přislíbené prostředky z OPM nebudou stačit, ale projekčně a stavebně se na to chceme připravit už nyní. U projektanta jsme proto objednali vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně jejího schválení na stavebním úřadě v Kloboukách v rozsahu etapy A i B.
Zchátralé hospodářské objekty, které oddělovaly od sebe dvůr Mirandie a dílen, bylo nutné odstranit. Poptávkou různých firem jsme zjistili, že bychom museli zaplatit docela vysokou částku za demolici a následné uložení sutě na skládku. Napadlo nás, že bychom to mohli vyřešit podstatně levněji darováním stavebního materiálu zájemcům, když si ho vybourají a sami
odvezou. Kloboučtí skauti nám pomohli s
vyklízením pozemku a naplnili připravený
kontejner. Zanedlouho se našel zájemce
z Brumovic a během týdne si odvezl střešní krytinu, další zájemci vytěžili a odvezli
velkou část krovu a pálených cihel. Na závěrečný úklid bagrem zůstala už jen trocha
sutě. Při slavnostním otevření Chráněného bydlení Mirandie 3. května 2015 jsme
zvětšeného dvoru využili pro umístění laviček, které byly zaplněny do posledního
místa. V květnu pokračovaly bourací práce na bývalé verandě a koupelně, firemní dobrovolníci z České pojišťovny vytěžili dalších 8 palet cihel, které použijeme při
rekonstrukci.

která bude sloužit jako vstup a zázemí budoucích dílen. Dokončením této etapy (A) získají Sociálně terapeutické dílny pět prostorných ateliérů, cvičnou kuchyňku, tři WC, úklidovou místnost s výlevkou a také schodiště, které umožní do
budoucna využít půdu - celkem 142,3 m2 podlahové plochy v přízemí. Budou
připraveny a dimenzovány vnitřní rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a
ústředního topení tak, abychom v budoucnu mohli pokračovat etapou B, která
bude obsahovat cvičebnu, balneo místnost, snoezelen a ateliér, které dílny rozšíří o dalších 101,6 m2.
Těšíme se na dokončení dílen, protože přinesou zajímavé využití volného času
a upevnění získaných dovedností obyvatel chráněného bydlení Mirandie, Domovů Arkénie i Betlém a také dalších lidí z okolí, kteří nechtějí sedět doma se založenýma rukama a chtějí společně tvořit.
Jan Gavlík

Na konci srpna jsme provedli interní výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací. Vítězem se stala brumovická firma
Pavla Miklíka, která podala nejnižší nabídku. Stavební povolení bylo vydáno začátkem září. Doufáme, že počasí nám bude
přát a stavební práce dokončíme do konce letošního roku. V současné době už proběhla velká část rekonstrukčních prací na
původním objektu a probíhá přístavba,
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Moje praxe v Narnii
Jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně oboru zdravotně sociální práce. V rámci mého studia jsem absolvovala třítýdenní praxi v Domově Narnie v Morkůvkách, kde jsem měla poprvé možnost strávit delší dobu s dětmi s těžkým mentálním postižením.
Byla to pro mě zcela nová zkušenost, nikdy dříve jsem o děti s mentálním postižením nepečovala. Z počátku jsem si příliš nevěděla rady, jak se k dětem chovat, jak s nimi komunikovat, proto jsem musela sledovat postupy zkušených pracovníků Narnie. Zjistila jsem, že žádné měřítko v péči o děti s mentálním postižením není. Každé dítě je jiné a má své individuální potřeby, jako každé dítě. Během své praxe jsem doprovázela děti na toaletu, asistovala při jídle, pomáhala jim
s hygienou, dělala nad nimi dozor a také jsem se zúčastnila různých aktivit s nimi.
S některými dětmi se mi spolupracovalo lépe, s jinými hůře, ale všechny jsem je
ráda poznala. Naučila jsem se, jak se k nim chovat, jak s nimi komunikovat.
V minulosti jsem už jednu krátkou
praxi s lidmi s mentálním postižením
absolvovala, ale práce s dětmi v Narnii
byla zcela jiná. Mezi dětmi jsem se cítila velmi příjemně. Seznamovala jsem
se se sociální prací v praxi. Viděla jsem
snahu všech pracovníků, aby se děti
v zařízení cítily co nejlépe. Jejich přístup mě velmi motivoval, že tato práce
má smysl. Zjistila jsem, že práce s dětmi s těžkým mentálním postižením vyžaduje velkou dávku trpělivosti a odolnosti. Všichni, kdo se na péči o tyto děti podílí, musí být vnitřně velmi silní. Někdy je tato práce opravdu náročná, děti potřebují speciální péči, kterou jim může nabídnout pouze profesionální pracovní tým.
Když shrnu, co mi tato praxe přinesla, tak je to nová zkušenost, jiný pohled na osoby s mentálním postižením a větší schopnost empatie. Vcítit se do potřeb těchto dětí není lehké.
Teorii s praxí se mi ještě nedaří zcela propojovat. Je to tím, že mé teoretické
poznatky ještě nejsou na takové úrovni, abych s nimi dokázala užitečně pracovat
také v praxi. Některé naučené věci z teorie jsem však využila. Jako příklad uvedu již zmiňovaný individuální přístup jako důležitou metodu v sociální práci, což
jsem si v praxi také ověřila. Je zcela nemožné přistupovat ke všem klientům stejně. Další poznatek z teorie je také holistický přístup k člověku, což je pojetí osobnosti jako jedinečného celku s biopsychosociálními potřebami. U dětí v Narnii
jsem jasně viděla, že každé dítě má odlišnou osobnost, takže teoretické poznatky
s praktickými se mi trochu propojovaly.
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Kolektiv pracovníků v Narnii byl velmi příjemný a sympatický a ke mně se
všichni chovali mile a ochotně. Pracují jako tým, ne pouze sami za sebe, navzájem
si ochotně pomáhají, což je v sociální práci velmi důležité. Viděla jsem, že každý
pracovník měl svoji práci, ale vzájemně spolupracovali. Každý pečovatel měl na
starost dvě děti, ale ochotně si pomáhali, když bylo potřeba. Většinou mají dlouholeté zkušenosti s touto prací, proto jsem ráda, že jsem mohla mezi nimi být. Jejich zkušenost je pro mne velkým přínosem. Dobrá týmová spolupráce je důležitá
na každém pracovišti, ovlivňuje to chod celé organizace. Práce v týmu se mi líbí,
baví mě být mezi lidmi a myslím, že pro mě jako praktikanta je velmi důležitá. Nejvíce praktických rad mi udělí zkušení pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti.
Za největší úspěch považuji to, že jsem se dokázala adaptovat na prostředí
v Narnii. Když člověk není na mentálně postižené osoby zvyklý, je to náročné a
velmi se to liší od jiných zařízení. Měla jsem tedy z počátku strach, že to bude
pro mě velmi psychicky náročné. Samotnou mě pak překvapilo, jak rychle jsem si
v Narnii zvykla. S některými dětmi jsem se sblížila více, jiné jsem potkávala méně,
proto jsem s nimi nenavázala příliš kontakt. Velmi mě zaujala skupina dětí s poruchami autistického spektra, spolupráce s těmito dětmi je nesmírně zajímavá.

Cílová skupina mentálně postižených je velmi specifická. Práce s nimi je náročná, ale má smysl. Osoby, které s těmito lidmi pracují, jim mohou velmi pomoci a
neustále je posouvat dále v jejich životě. Děti v Narnii se neustále učí novým věcem, převážně v praktické škole, kde je výuka přizpůsobena potřebám a hlavně
možnostem jedince. Děti v Narnii mají určité potřeby stejné jako každé jiné dítě,
převážně potřebu si hrát, dávat o sobě vědět a další. Narnie tedy podává pomocnou ruku, aby život osob s mentálním postižením byl co nejkvalitnější. O sobě
jsem se dozvěděla, že mě tato práce baví a ráda bych ji v budoucnu dělala, protože má smysl a je velmi užitečná.
Sylvie Halouzková
Středisko BETLÉM
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15. společenský večer
Letos se již po 15. konal společenský večer s dobročinnou aukcí a s radostí vám
oznamujeme, že aukce výrobků našich klientů a děl a vín z řad našich přátel vynesla celkem 418 tisíc korun plus dalších 10 tisíc jako dar ještě před zahájením
aukce. Krásná částka na náš účet a dofinancování chráněného bydlení Mirandie v
Brumovicích doputuje díky dobrému srdci 19 aktivních dražitelů v čele se zakladatelem Nadace Jana Šebka, jež vydražila věci za 204,5 tisíce korun včetně Hlavy Praděda za 50 tisíc korun, která byla společně s obrazem Čekání nejdráže vylicitovaným dílem.
Společenského večera se zúčastnilo na 150 lidí, včetně 1. náměstka hejtmana
Jihomoravského kraje a senátora Ing. Stanislava Juránka s manželkou, který měl
nad celou akcí záštitu a senátora Ing. Jana Hajdy. Po zdravici z úst ředitele BETLÉMA Petra Hejla oba vzácní hosté pronesli zdravici, ve které ocenili práci střediska
BETLÉM. Po té následovalo ocenění významných dárců střediska a po prezentaci
v podání Tomáše Vostřáka, který přítomným představil život v Chráněném bydlení Mirandie patřilo pódium brněnské skupině Svítání.
Po krátké přestávce již začala dražba 54 exponátů, kterou licitoval opět pan Miroslav Strouhal. O některé exponáty se vedly dramatické souboje, aby každý našel nového majitele.
Nakoupit dárky mohli návštěvníci i ve stánku, který nabízel nepřeberné množství rozmanitých výrobků - od přáníček, přes lízátka, mýdla, svíčky až po obrazy.
Celý večer provázela příjemná a živá atmosféra, proběhla spousta přátelských
setkání a rozhovorů. Již nyní přemýšlíme nad 16. ročníkem společenského večera a těšíme se na další setkání.
Naše poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli, všem, kteří se
aktivně zapojili do dražby a také partnerům večera:
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