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DSJ pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Jen ten má srdce, kdo ho má pro druhé.

Friedrich Hebbel

Vážení přátelé, pracovníci, podporovatelé
a příznivci Domova sv. Josefa,
při hodnocení služby, kterou v Domově svatého Josefa v Žirči
poskytujeme, mne napadá pouze jedno nejvýstižnější slovo:
VDĚČNOST. Na počátku Adventu chci vyjádřit vděčnost především za
Boží lásku a dobrotu, kterou jsme po celý rok přijímali. Ona nás
k dobru podněcuje. Vděčnost patří vám všem, kteří se na péči o nemocné podílíte konkrétní prací, a to jak profesionální nebo dobrovolnou. Vděčnost patří těm z vás, kteří Domov podporujete finančně
nebo materiálními dary. V neposlední řadě vyjadřuji vděčnost za
podporu duchovní a modlitební. Dnes a denně prožíváme s pacienty
a jejich rodinami situace, které nás utvrzují v potřebnosti této náročné
služby. Jsem přesvědčen o její smysluplnosti, a že je hodna přinášení
obětí.
Přinášíme vám tento informační bulletin, kde uvádíme alespoň
nejdůležitější zprávy z Domova. S pracovníky PR oddělení jsme
přemýšleli nad obsahem jednotlivých čísel. Shodli jsme se ve
společném přání, aby se obsah bulletinu více přiblížil vašim zájmům.
Mnozí nás podporujete již dlouhodobě a píšete nám i dopisy a emaily.
Ale o většině z vás mnoho nevíme a to je škoda, protože ctíme podobné
hodnoty a Domov sv. Josefa je naším společným dílem. Proto si vás
dovolím požádat o kratičkou informaci na základě třech otázek
uvedených ve vloženém dotazníku. Pokud vás to nebude příliš
zatěžovat, budeme rádi, když nám na ně třeba emailem odpovíte.
V bulletinu uvádíme, co se v Domově sv. Josefa s vaší pomocí
podařilo v letošním roce zrealizovat. Především jsme letos poskytli
komplexní péči 217 klientům na všech úrovních pobytu. Nejdůležitější
složkou je nákladná rehabilitace. Podařilo se nám zrealizovat projekt
na nákup novějšího automobilu pro přepravu vozíčkářů a z větší části
přeměnit nevyužívané zahradnictví v bylinkovou zahradu. V současné
době měníme vestibul Domova, aby lépe vyhovoval potřebám
zejména vozíčkářů. Pro příští rok připravujeme rekonstrukci venkovního výtahu, který svým technickým stavem již nevyhovuje.
V závěru mi dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za vaši
podporu, které si velmi vážím. Také vás velmi prosím, abyste podle
svých možností provoz a rozvoj Domova sv. Josefa i nadále
podporovali, protože náklady na péči se neustále zvyšují, dotace
naopak klesají. Přeji vám pokojné a požehnané vánoční svátky
a prožívání každého dne nového roku s vírou, nadějí, láskou
a vděčností.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel

A vědí to vůbec lidé?
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se
zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají
Vánoce?”
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce
znamenají krásný stromeček ozdobený
spoustou svíček a cukrovím, které mám tak
ráda.”
Liška se připojila se svou představou: „Pro
mne samozřejmě nesmí chybět voňavá
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.
„Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka!
O Vánocích musím mít obrovskou sladkou
vánočku!”
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou
o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící
šperky. O Vánocích se má všechno jen
třpytit.
"Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce
dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych
ho vypil klidně dvě lahve!”
A osel, který to už nevydržel, se rychle
zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi
na to zapomněl?”
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?”
Bruno Ferrero

Nové auto pro přepravu vozíčkářů
Již téměř tři měsíce používáme pro výjezdy našich klientů nově získané auto
FORD Transit speciálně upravené pro přepravu vozíčkářů. Tento automobil
nahradil již velmi zastaralé a značně nevyhovující auto značky VW
Transporter, které jsme do té doby používali. Výjezdy našich klientů za brány
našeho zařízení (ročně více jak 50 výjezdů) jsou velmi vítaným a velice
pozitivně oceňovaným zpestřením pro naše klienty. Pomáháme jim takto
udržovat kontakt s vnějším světem, získávat zážitky a nové impulsy do života.
Všechny tyto výjezdy působí příznivě na jejich náladu a sebevědomí.
Pravidelně jezdí na individuální nákupy do Dvora Králové (pro mnoho z nich je
to jediná šance, jak se do obchodu dostat). Velice často jezdí za kulturou do
místního kina a divadla a za turistickými atrakcemi v okolí. Výjimkou nejsou
ani celodenní výlety za pomoci firemních dobrovolníků. Těšíme se, že díky
novému autu budeme moci rozšířit nabídku takovýchto volnočasových
aktivit pro naše klienty. Tento nový automobil jim zajišťuje větší bezpečí
a komfort během cesty. Získali jsme ho jednak z výtěžku Tříkrálové sbírky
2012 v Jaroměři a okolí, díky grantu Nadace J&T, ale také od společnosti Eli
Lilly, Czech Casinos a daru od MVDr. Pavla Bělobrádka. Na přestavbu vozu významně přispěla Nadace GSK.
Všem podporovatelům tímto ještě jednou děkujeme.

Naše investiční akce

Stav před úpravou

Mezi největší investiční akce tohoto roku v Domově patří vedle nákupu
nového automobilu pro přepravu vozíčkářů bezesporu také realizace
bylinkové zahrady v prostoru bývalého zahradnictví v areálu Domova sv.
Josefa. Revitalizací málo využívaného a zanedbaného bývalého
zahradnictví vzniká ukázková bylinková zahrada s prodejními záhony. Do
tohoto projektu byla zapojena i veřejnost, zejména děti z místní základní
školy. Jedná se o projekt, který je určen nejen široké veřejnosti, ale také
klientům Domova. V druhé části etapy rekonstrukce vznikne
v místě bývalého pařeniště loubí porostlé květinami s pracovní plochou
pro aktivní zapojení našich klientů – přesazování, množení, sklizeň atd.
Tímto projektem vznikne další zajímavost v našem areálu, která bude stát
za prohlídku.
Tento projekt je realizován s podporou Fondu T-Mobile a z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a stáního rozpočtu ČR.

Stav s Bylinkovou zahradou

Rekonstrukce venkovního výtahu
Pro příští rok připravujeme velkou investiční akci –
rekonstrukci venkovního výtahu. Stávající venkovní
plošina je často poruchová, ale především umožňuje
přepravu pouze klienta na vozíku (nikoliv třeba na
lehátku) a to ještě bez přítomnosti personálu, který se
tam již nevejde. Nový výtah by měl všechny tyto velké
nedostatky odstranit, měl by zajistit našim klientům větší
pohodlí i dostatek prostoru. Pro klienty trvalého oddělení
v prvním patře je tento výtah jedinou možností, jak se
dostat do jídelny nebo ven z budovy. Přeprava těchto
klientů v případě upoutání na lůžko je dosud nemožná.
Vzhledem k tomu, že budova Domova sv. Josefa je na
seznamu nemovitých kulturních památek, veškeré

úpravy se musí řešit se zástupci památkového úřadu.
V současné době probíhají jednání o budoucí podobě
výtahu. Celková investice se odhaduje přibližně na milion
Kč. Jako vždy se budeme maximálně snažit na tento
projekt získat peníze z jiných zdrojů –
nadace a nadační
fondy, firemní zdroje atd. Tomuto účelu bude věnován
i výtěžek Tříkrálové
sbírky 2013 v Jaroměři a okolí.

Rekonstrukce vestibulu
V současné době probíhá rekonstrukce vestibulu
Domova sv. Josefa, kde by mělo dojít k rozšíření
stávajícího prodejního místa. Díky tomu budeme moci
rozšířit jak prodejní dobu tohoto bufetu, tak i nabízený
sortiment – nově i ovoce a zeleninu, čerstvé pečivo atd.
Tuto změnu nejvíce pocítí naši klienti. Rekonstrukcí
prostoru ale vznikne také recepce, která dosud chybí.
Příchozí návštěvy (obchodní zástupci, návštěvy klientů,
stážisté a jiní návštěvníci) se tak budou moci ihned po
svém příchodu obrátit na kompetentní osobu, která jim
pomůže s orientací v našem stále se rozšiřujícím areálu.
Proměnou projde také místo k posezení pro klienty
a jejich návštěvy, které tak bude více vyhovovat
potřebám vozíčkářů – vyšší stolky, více místa kolem
stolů atd. Nově v tomto prostoru také umístíme vitrínu
s ukázkami kompenzačních a zdravotních pomůcek,

které nabízíme nejen
našim klientům, ale
také široké veřejnosti k
zapůjčení. V takto zrekonstruovaném prostoru najdou pracovní
uplatnění až tři lidé se
zdravotním postižením, z toho dva budou
klienty trvalého pobytu v Domově sv. Josefa.
Tato rekonstrukce byla
významně podpořena
občanským sdružením
Smart Buyers Club z Prahy a uspěla v grantovém řízení
Nadace PRECIOSA.
Oběma dárcům ještě jednou děkujeme.

Návštěva z dalekého Plzence
Dne 14. listopadu zavítali manželé Tomášů z Obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky mezi naše klienty.
Společnost se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů.
Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo
částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým. Pro většinu obyvatel Domova byla jejich návštěva
novinkou. Našli se ale i tací, kteří se s manželi Tomášovými znali a některým dokonce jejich vycvičení pejsci už doma
ulehčují život na vozíku. Ze svého auta po dlouhé cestě vysvobodili dva čtyřnohé kamarády a na nich předvedli
i názorné ukázky výcviku a canisterapie. Jejich návštěva s prezentací se setkala s obrovským ohlasem a hojnou účastí.
Doufáme, že tato návštěva nebyla poslední a navázání kontaktu o možnosti pejska vlastnit využije i více vozíčkářů.
Pomocným tlapkám držíme tlapky – pardon palce.
Jejich motto „Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme. Nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiných potřebovat sami“
je v dnešní době velmi chvályhodné.

Darujte dárek

těm, kdo jej opravdu potřebují!

Nákupem Dárku do života pomůžeme lidem s roztroušenou sklerózou
v Domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Princip je jednoduchý. Zakoupením dárkového certifikátu můžeme udělat radost
lidem v Domově hned dvakrát. Jednak hodnotou svého daru a pak také
zasláním dárkového certifikátu s Vaším pozdravem, případně kontaktem na Vás.

Pomozte nám i Vy vracet klienty našeho Domova
do života šířením tohoto projektu prostřednictvím
svých emailů a facebookových profilů.

Dotazník pro bližší seznámení
Budeme velice rádi, když si najdete čas a zodpovíte nám na tyto 3 otázky. Svoji odpověď nám můžete poslat
poštou, e-mailem nebo zatelefonovat. Potřebné kontakty najdete na zadní straně bulletinu. Předem Vám
mnohokrát děkujeme.
1) Přejete si zasílat bulletin na e-mail?
Ano Ne
2) Co vás nejvíce motivuje k podporování našich nemocných? Prosím uveďte:

3) Do jaké věkové kategorie spadáte? Prosím zakroužkujte:
a) do 30 let
b) 31 – 60 let

c) nad 60 let

Vzdělávací konference s názvem
Roztroušená mozkomíšní skleróza
Vzdělávací agentura Kompletní vzdělávací servis ve spolupráci s Domovem
sv. Josefa uspořádala dne 8. listopadu 2012 konferenci na téma ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA - nemoci, které se věnuje naše první a stále jediné
zařízení. Hostitelem se stal již podruhé Domov sv. Josefa a konference byla
určena pro zdravotníky, pracovníky v přímé obslužné péči a ambulantních
provozech. Pozvání přijalo 30 delegátů. Akce byla registrována u České
asociace sester a všem pasivním účastníkům byl přidělen platný certifikát.
Pro velký zájem účastníků konzultovat toto téma máme v Domově zájem
uspořádat akci v příštím roce opět a více se dotknout témata potřebného
pro tuto nemoc - rehabilitace. Organizátoři tuto konferenci pojali jako
charitativní akci a výtěžek ve výši 7 tisíc Kč byl předán našemu zařízení. Ten
bude věnován na provoz a rozvoj Domova. Děkujeme!

Opravdová pomoc
Díky vlastní iniciativě některých úředníků
Komerční banky z Prahy včetně předsedy představenstva a generálního ředitele pana Henriho
Bonneta s manželkou, mohl být uspořádán výlet
pro pět klientů – vozíčkářů.
Výlet se uskutečnil na závěr prázdnin a díky
ochotě a vstřícnosti pracovníků z banky mohla být
zrealizována návštěva zámku v Častolovicích. Již
na oslavě desátého výročí vzniku Domova sv. Josefa v prosinci loňského roku, kam byli někteří
zaměstnanci pozváni, se sami zajímali o dobrovolnictví. Začátkem léta nás kontaktovali a věnovali jeden den dovolené našim klientům.
Výlet to byl velmi zdařilý a proběhl ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Klienti se dostali
v prázdninovém čase za brány Domova do atraktivního prostředí častolovického zámku a bankovní úředníci si udělali
obrázek, jak se žije neziskové organizaci a hendikepovaným lidem v ní. Po výletu přišla zpráva z Komerční banky: „My
jsme také byli nadšeni. Zažili jsme s Vašimi klienty opravdu krásný den a myslím, že to nebyla naše poslední návštěva.
Moc je od nás všechny pozdravujte“…
V poslední době se dostává do popředí trend firemního
jednorázově ve tvaru:
dobrovolnictví a to přes portál www.zapojimse.cz
DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777
Naše zařízení toho využívá v letních měsících také právě
k výletům pacientů.
roční podpora ve tvaru:
Výlet s Komerční bankou se těmto pravidlům vymyká a to
DMS ROK DOMOVJOSEF na číslo 87777
svým lidským přístupem a my si toho velmi vážíme.
Děkujeme Vám! Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč.
www.darcovskasms.cz

@

Vážení čtenáři,
pokud chcete zasílat Bulletin elektronicky,
rádi Vám vyhovíme.
Stačí zaslat Vaši mailovou adresu.
Můžete tak být častěji informováni o dění u nás.

Při roční podpoře Vám bude automaticky
odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

Domov sv. Josefa
Žireč 1
544 04 Dvůr Králové nad Labem
Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou
na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7168. Děkujeme!

Kontaktní osoba Domova sv. Josefa:
Ing. Dagmar Flosová, Jitka Holcová, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel.: 491 610 604, 491 610 603, e-mail: flosova@dsj-zirec.cz a holcova@dsj-zirec.cz
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz,
www.ochck.cz, zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

