Příklad dobré praxe dobrovolnictví v sociálních službách 2020

SPOLU Olomouc – vždycky něco navíc
SPOLU Olomouc je olomoucká organizace s 25letou tradicí. Od počátku pomáhá lidem
s mentálním postižením žít běžný nesegregovaný život. Od roku 2007 většinu svých
podpůrných aktivit poskytuje SPOLU Olomouc jako sociální služby.
Život ukazuje, že ani dobře míněný komplex sociálních služeb nepokryje celé spektrum potřeb,
které lidé pro začlenění do běžného života potřebují.
To si uvědomují i odborní pracovníci SPOLU a rozhodli se proto svoji „práci“ doplnit o
dobrovolnou činnost, která reaguje na přirozenou potřebu lidí s mentálním postižením potkávat
se s přáteli a kamarády i na přátelské bázi a neformálně. Šest sociálních pracovníků, vždy ve
dvojici se střídají a každý měsíc připraví v některé z olomouckých kaváren či restaurací jedno
takové setkání z cyklu nazvaného Setkávání. Jejich dobrovolná práce spočívá v tom, že
vytipují konkrétní zařízení, zamluví místa, rozešlou pozvánky a po dobu cca 2hodinového
setkání jsou připraveni pomoci ve vzájemné komunikaci, komunikaci s personálem (např. při
vyřízení objednávky, placení), ve vyhledání toalety atp. Také s sebou přinesou stolní hry, které
jsou stejně oblíbené jako občerstvení či vzájemné popovídání. Není to moc a přece je to
hodně. Je to navíc a od srdce.
Žel v čase koronaviru bylo nutné tato setkání pozastavit. Však bude zase lépe.
Ani v koronavirovém čase ale ve SPOLU Olomouc
nezahálí. Vymysleli a vyrobili pomůcku pro lidi
s mentálním postiženým na období nutných restrikcí a
roušek, která alespoň malinko pomůže usnadnit život.
Světlo světa spatřila placka, kterou si někteří z nás zdobí
tašky, trička. Ve SPOLU je vyrobili ve dvou velikostech
s nápisem „Týká se mne výjimka ROUŠKU MÍT
NEMUSÍM". Upozorní na to, že její nositel (člověk
s mentálním či jiným zdravotním postižením) neporušuje
nařízení vlády o nošení roušek, ale že se na něj vztahuje
výjimka Ministerstva zdravotnictví.
Pracovníky potěšilo, že placku, zamýšlenou původně jen
pro uživatelé sociálních služeb SPOLU, oceňují a
poptávají jednotlivci a organizace i z jiných míst
republiky. Proto umístili všechny potřebné informace pro
zájemce o tuto pomůcku na www.spoluolomouc.cz.

