Na návštěvě u Galiny - odlehčovací služby v Brně

Uprostřed léta čtyři členové klubu navštívili svoji členku Galinu
v Domě důstojného stáří (DDS) v Brně. Dokud parki dovolil, nechyběla
na žádné akci klubu a největší potěšení měla z těch sportovních. Asi
před dvěma lety se rozhodla vzhledem k pokročilé nemoci přesídlit
do DDS. Ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí. Do nového bytečku
si přenesla nejednu upomínku na ten předešlý. Pohybu zůstala věrná,
účastní se každodenního společného cvičení, zakončeného zpíváním
při kytaře. Také ostatní programy nezanedbává. Ať už kulturní,
rukodělné práce apod. Procházky zahradou, nebo do blízkého okolí,
byť s chodítkem jsou nemalou radostí. Jak sama říká, má zde ty
nejlepší podmínky, které si mohla přát.
Galina je jen jednou z několika členů klubu, kteří v DDS našli vzornou
péči a klidné i radostné dny v nemoci. PK Brno spolupracuje
s provozovatelem Betanie - křesťanská pomoc více jak deset let.
V rámci návštěvy jsme si v rámci DDS také prohlédli zv.“Školičku“zařízení pro provoz odlehčovací služby, ať už jednodenní nebo
krátkodobé. O tuto službu je stále navyšující se zájem. Je v provozu již
dva roky, zatím pro pět osob. Tato kapacita často nestačí a jak říká
paní ředitelka Ing. Jitka Bednářová, „někdy děláme zázraky“.
Ve Školičce mají klienti možnost se nejen účastnit všech aktivit DDS,
nebo se věnovat individuálním zájmům v krásně zařízené a technikou
plně vybavené klubovně. Odpočinek na lůžku v pokoji je
samozřejmostí. Pravidelným klientem je také náš člen klubu Pavel a
další.
Z návštěvy jsme měli velkou radost mimo jiné i proto, že jsme si mohli
na vlastní oči přečíst toužebně očekávanou zprávu o kladném

přidělení dotace z EU. Kolik úskalí, vyřizování a osobního úsilí muselo
být vynaloženo, to ví jen paní ředitelka. My se těšíme z toho, že již nic
nestojí v cestě pro realizaci objektu v Lelekovicích. Bude zde
vybudováno středisko odlehčovací služby s větší kapacitou ve Vile
Vlaďka. Výběrové řízení pro stavbu je v plném proudu a my všichni
v klubu držíme pěsti, abychom se snad za rok mohli účastnit
slavnostního otevření.
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