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Příklad dobré praxe: Denní stacionář Domovinka - Charita Zábřeh
V období měsíců listopad a prosinec 2016 jsme si na Domovince zpříjemnili dobu čekání na
Vánoce pravidelným „Posezením u čaje“, kde jsme s radostí přivítali také návštěvníky z řad
veřejnosti. V celkem třech odpoledních se tak mohli účastníci v příjemné atmosféře a se
zajištěným občerstvením pobavit, něco nového se dozvědět a v neposlední řadě si také něco
vyrobit a odnést s sebou domů.
Naše odpoledne jsme započali vzpomínáním na Zábřeh prostřednictvím dobových fotografií,
které byly promítány na plátno. Přivítali jsme návštěvníky z řad veřejnosti, jejichž počet nás
velmi potěšil. Všichni zúčastnění, od uživatelů, přes návštěvníky až po pracovníky, společně
vzpomínali na staré časy - na uličky a místa dnes již změněná k nepoznání. Rozpředla se hojná
diskuze, protože většina účastníků byla rodáky přímo ze Zábřeha. Bylo obohacující sledovat
toto ojedinělé setkání, kdy si mnozí vzpomněli i na detaily, či střípky ze svého dětství či mládí.
Na druhém setkání jsme již rozjímali o době adventní, zavzpomínali na Vánoce dob minulých
a připomněli si vánoční zvyky a tradice, a to vše při zpěvu adventních písní.
Na posledním setkání, které bylo zaměřené tvořivě, jsme si již navodili příjemnou vánoční
atmosféru. Zaměřili jsme se na výrobu svícnů, které si mohli účastníci odnést s sebou domů.
Vůbec nevadila ani skutečnost, že jsme se nesešli v hojném počtu, protože i toto komorní
setkání nás zahřálo u srdce.
Dovolím si říct, že tato setkání byla obohacující pro všechny zúčastněné. Už jen z pouhého
pozorování bylo znát, že samotné vzpomínání, vánoční ladění či vyrábění činí přítomným
velkou radost. Při jednotlivých setkáních se vyrojilo mnoho vzpomínek, životních zážitků a
rodinných příběhu zaprášených a dávno zapomenutých. Mnozí si tak mohli odnést cenné rady
podpořené životní zkušeností. My všichni v Domovince jsme se tak na okamžik zastavili
a s návštěvníky z řad veřejnosti, kteří nám věnovali svůj čas, stejně jako my jim, jsme se
vzájemně potěšili.
Na závěr je třeba dodat, že setkání s návštěvníky zvenčí si velmi ceníme a jsme za ně rádi,
jelikož pomáhají našim uživatelům smysluplně naplňovat jejich volný čas.
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Charita Zábřeh - Váš partner v oblasti domácí zdravotní péče, sociálních služeb, zaměstnání lidí s postižením,
situací krize či nouze, humanitární pomoci, dobrovolnictví.
www.charitazabreh.cz

Dobová fotografie města Zábřeh

Společné zpívání adventních písní na Domovince
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