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Úvodní slovo Ivany Kudry
Vážení přátelé, vážení čtenáři,
čas letí jako voda a už je zase další týden pryč. Předkládáme vám tedy zase
nějaké novinky, zase se zastavíme u kampaně Kontrasty, protože tou teď
v Kvalitním podzimu života všichni žijeme. Pepa byl bohužel několik dnů
v nemocnici, takže jsem se zase musela naučit něco nového. Pepa už je
doma, takže můj výstup dostane ke kontrole, tak si tady držím palce, aby
s tím neměl moc práce.
Počasí se chovalo trochu aprílově, ale už jsem s klientem obhlídla jeho
zahrádku, aby se po zimě podíval, jak mu na záhoncích krásně kvetou
bledule a raší i tulipány, krokusy a narcisky. Stromy už nasazují do květu a
můj zlatý déšť na zahradě bude brzy jedna veliká zlatá koule. Jaro už je
snad definitivně tady.
Taky jsme získali jednu hodně zajímavou podporu, ale zatím ladíme
detaily, takže když zůstanete s námi, brzy se dozvíte víc. Stejně jako na vás
čeká pořád ta nejzajímavější věc naší kampaně. Možná máte pocit, že už
měla spatřit světlo světa, ale někdy se i při nejlepší vůli stanou věci, které
ovlivnit nemůžeme, technika nás trochu pozlobila. Ale věřím, že zůstanete
s námi a že vydržíte být ještě chvilku trpěliví.
Přeji krásné jarní dny.
Ivana Kudry

Vždycky není veselo ….
Naše kolegyně Ivana momentálně čeká na výsledky vyšetření, které mají
potvrdit nebo vyvrátit vážné onemocnění. Za celý tým Kvalitního podzimu
života jí přeji, aby se podezření nepotvrdilo. Držíme Ti palce, Ivano! Držte jí
je s námi. Děkujeme
Lenka

Krátce a stručně
Do naší kampaně Kontrasty jsme
získali další finanční příspěvky.
Děkujeme za ně.

Tento týden opouští naše řady
PR manažerka Renáta. Renáto,
děkujeme za vše, co jsi pro
Kvalitní podzim života vykonala,
a přejeme mnoho úspěchů a
spokojenosti.
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Co s tím, paní Nováková?
Chodím za ním denně. Za tu dobu
jsme už odehráli tolik partií žolíků,
že je nejsem schopná spočítat.
Každý den mě vyhlíží a každý den
mi při odchodu mává z okna.
Říká mi „děvče“ nebo „děvenko“.
Když mu „jde“ karta, jsem
milánek, a když prohrává, tak paní
Nováková. Co na tom, že děvče ani
děvenka už dávno nejsem a
Nováková se nejmenuji? Je to hra.
A my ji denně hrajeme se vším

všudy. Smějeme se a naoko se
zlobíme. I toto je část naší práce.
Zpříjemnit klientům dny, kdy jsou
sami, když den je tak dlouhý. A
abyste si nemysleli, že jen
karbaníme, tak i na procházky
chodíme, pokud nám to počasí
dovolí. Obejdeme rybník, cestou si
odpočineme na lavičce a já
poslouchám. Vzpomínky, o které
se se mnou dělí, se totiž
poslouchají
moc
hezky.
Ivana

„Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to
poznali.“ Neznámý autor
– Neznámý autor

Naše EET … obrazem
Zdroj:
Slovohttp://citaty.net/autori/neznamy-autor/?q=23496
pečovatelky
Minulý týden jsem po skončení
přílepského plesu šla domů.
Držela jsem si své nové šaty,
abych si je neurousala, protože
celé odpoledne a večer pršelo a
chodníky byly mokré. A jak jsem
si tak držela ty šaty, ještě jsem
v jedné ruce nesla igelitovou
tašku s kasičkou a zbytkem
letáků, ve druhé balík plen.
Kdo někdy nesl balík plen, ví, že
je to záležitost, co se pronese.
Obzvláště, když je půl třetí ráno,
máte další zavazadla a jdete
v lodičkách do kopce. Příšerně
mě bolely nohy, měla jsem chuť
ty pleny mrsknout někam do
křoví a dělat, že jsem je v ruce
nikdy neměla. Ale neudělala
jsem to.

I Služby KPŽ od 1. března 2017 musí elektronicky evidovat tržby. A jak to
děláme? Podívejte se.

Nová členka naší kanceláře

Naše Iveta a naše EET

Donesla jsem je, protože jsem
věděla, že někde jsou vážně
potřeba. I toho jsme schopné.
Že v noci ze soboty na neděli ve
slavnostním oblečení taháme do
kopce balík plen.
Kontrolorce Viole neunikne nic
Ivana
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Představujeme
Dnes
bychom
vám
rádi
představili Alenu Zvolskou, naši
novou posilu. Alena k nám
mohla nastoupit díky dotaci
Úřadu práce, takže se naší
ředitelce Lence trochu uleví.

A ještě malá vzpomínka na přílepský ples

Aleně je 34 let, má jedno dítě a
miluje zvířata, především koně.
Aby ne, Alena jezdí rodeo, což
ostatně vidíte na fotce.
Alena se vyučila sedlářkou, ale
protože je empatická, rozhodla
se svoji energii věnovat právě
nám. Kromě toho ráda cestuje a
má moc ráda plesy. A my víme,
že Alena nezkazí žádnou legraci,
takže se stane právoplatnou
členkou našeho týmu.
Díky, Aleno, tebe jsme hledali!

A něco ze Služeb KPŽ … úklid na pražském magistrátu.

A samozřejmě Kontrasty … Ivana objevuje postel

Co nás vždycky potěší
Podpora tam, kde byste ji úplně nehledali. A ona tam je. Zatím
neprozradíme víc. Vše bude na našem FB velmi brzy. Bude to trochu
nečekané, trocho kontroverzní a určitě hodně překvapivé. Sledujte nás. A
vy, co FB nemáte, neklesejte na mysli, v příštím newsletteru se to dozvíte.

Na co se můžete těšit příště
O úvodní slovo jsme opět požádali Ivetu Veselou, naši koordinátorku. Má
toho hodně, ale těší se na to.
Představíme Šárku Radilovou, naši administrativní pracovnici.
logo]

Nahlédneme společně do služby Senior transport
Že budou Kontrasty už ani neříkáme, to je jasné
…. a mnoho dalšího, jasná věc
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