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Úvodní slovo Ivany Kudry
Vážení čtenáři,
když jsem před půl rokem začala dělat tuto práci, nebyla jsem v sociálních
službách zdaleka nováčkem. Do přímé péče jsem ale šla poprvé. Tehdy
jsem ještě netušila, jak náročné to bude. Ale ani jsem netušila, kolik mi
toho ta práce dá.
Půl roku je v životě člověka velice krátká doba. A ten můj poslední půlrok
byl velice intenzivní na prožitky. Poznala jsem mnoho lidských osudů.
Smutných i veselých. Potkala jsem lidi, které bych jinak neměla tu čest
poznat.
Moje úplně první klientka se na sklonku loňského roku rozhodla odejít
z tohoto světa. I to patří k naší práci, přesto mě ta zpráva zasáhla. Jsem
člověk a jestliže s někým trávíte tolik času, kolik jsem trávila já s ní,
nemůžete tu zprávu přijmout bez emocí.
Přišli další klienti. A i oni mi, aniž to sami vědí, denně dávají velice mnoho.
Především to že práce, kterou dělám, má smysl. Když si vezmu svoji
pracovní kariéru zpětně, vždycky jsem v tom, co jsem dělala, viděla smysl a
dělala jsem to ráda. Vlastně jsem šťastná, protože tohle se nepovede
každému. Ale ve všech těch zápisech v mém CV, tahle práce vede. Třeba
proto, že mě jeden klient každý den pohladí po tváři a řekne: Jak se dneska
máš, děvče?
Ivana Kudry

Všude je veselo, i u nás …
Ne, Renáta vůbec není přepracovaná. A protože není přepracovaná, tak
postaví friťák na rozpálenou plotýnku. Renáto, friťák se dává do zásuvky, ne
na plotnu!!!

Krátce a stručně
Nově nabízíme rozvoz obědů i
v oblasti Velkých Přílep. Máte-li
zájem neváhejte kontaktovat
svoji pečovatelku nebo zavolejte
přímo do kanceláře.

Navýšili jsme kapacitu a
můžeme přijmout nové klienty.
Co takhle vycházka s vašimi
rodiči nebo prarodiči?
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Co jsou Služby KPŽ, s.r.o.
V dubnu 2016 založila naše
ředitelka Lenka sociální podnik a
dala mu jméno Služby KPŽ. Začali
jsme nabízet tedy i další služby.
Kromě rozvozu obědů a senior
transportu, kdy disponujeme
autem s plošinou pro vozíčkáře,
provádíme
úklid
komerčních
prostor, čištění koberců, mytí
oken, a dokonce umíme i čistit
bazény.

znevýhodněné na trhu práce, čímž
poskytujeme našim klientům
náhradní plnění, ale současně i
50 % našeho zisku poputuje do
neziskové organizace Kvalitní
podzim života, z.ú., aby se zvýšila
její soběstačnost. Všichni, kteří si
naše služby objednají, tak
současně přispívají na dobrou věc.

Dělat si starosti je tak hloupé. Je to jako mít nad sebou deštník a čekat až začne pršet. (Neznámý
autor)

Slovo pečovatelky
Tuhle jsem s klientkou řešila, že
ona vlastně už nic nemusí, může
si dělat úplně, co chce. Opáčila,
že nemám pravdu. Tak jsem se
optala, co by tak chtěla udělat a
nemůže.
„Víte, Ivanko, já bych ještě
jednou chtěla jet na výlet autem
a řídit.“, řekla.
No jo, došlo mi. Auto už nikdy
řídit nebude. Ale pak mi to
nedalo a začala jsem přemýšlet.
A napadlo mě, že kdyby někdo
z autoškoly vzal cvičné auto,
dojel s paní někam na prázdné
parkoviště, že by se jí alespoň
část toho snu mohla splnit. Že
by ještě jednou mohla sednout
za volant a alespoň si objet to
parkoviště.
A tak mám výzvu. Třeba jí to
přání splním.
Ivana

Jak jsme dostali dotaci
Po třech letech činnosti jsme konečně mohli žádat Krajský úřad o dotaci
naší činnosti. Nejprve jsme museli prokázat veřejnou prospěšnost a
schopnost přežít. Těžce, ale přeci jsme přežili.
Víme, že o naše služby je zájem, že jsou naši klienti spokojeni. Jsme rádi za
každou pozitivní zpětnou vazbu a máme jich dost. Klienti nás doporučují
dalším lidem. Ovšem platby za naše služby nejsou schopné pokrýt náklady
na mzdy pečovatelek, provoz a samozřejmě i administrativu, které je víc
než dost. Jsme tedy odkázáni na dotace, granty a soukromé dárce. Dotace
od Krajského úřadu by nám značně zjednodušila situaci.
Dotace nám byla přiznána, ovšem v třetinové výši našich potřeb. Jedná se
o velice nepříjemnou zprávu.
V době, kdy čtete tento newsletter, již máme po zasedání „krizového
štábu" a připravujeme opatření k tomu, abychom mohli dál fungovat bez
omezení.
Bude to pro nás složité, ale můžeme vám slíbit, že všichni budeme i nadále
pracovat se stejným nasazením. Ne, budeme pracovat ještě intenzivněji,
abychom všem okolo dokázali, že to dáme!!! Buďte s námi a držte nám
palce.
Za celý tým KPŽ Lenka Klestilová

3

3

Kvalitní podzim života,
z.ú.
[Adresa společnosti]
[Telefonní číslo]
[Číslo faxu]
[E-mailová adresa]
[Slogan společnosti]
Na webu nás najdete zde:
[Adresa URL společnosti]

Představujeme
Dnes vám představíme naši
administrativní pracovnici Danu
Breníkovou.
Daně je třicet let a je vdaná. Svůj
volný čas tráví se svým
manželem a dětmi.
Dana ráda chodí do fitka. A
pánové, pozor! Dana má ráda
fotbal a miluje vaření (tedy,
krom svého manžela a dětí).
A takhle Ivana s Renátou v Dolních Břežanech názorně demonstrovaly naši
práci.

Bez koho bychom to nezvládli?
Třeba bez Petra Tichého. Petr je nejen členem naší správní rady, což
samozřejmě dělá zdarma, ale ještě se nám bez nároku na mzdu stará o
počítače. A je to on, kdo je autorem našeho videa, které jsme vám
ukázali minulý týden.
Díky, Petře!

Dana je dobrým duchem naší
kanceláře,
orientuje
se
v šanonech, vyřídí, zařídí, najde,
vyhledá, honí všechny okolo,
aby dodali včas to, co mají.
Telefonát nebo e-mail od Dany
na začátku měsíce znamená, že
jste zase něco nedodali nebo
dodali špatně a musíte to rychle
opravit. Nemá to s námi
jednoduché, ale neztrácí humor
a dobrou náladu.
Říká, že s námi pracuje ráda.
Dano, i my s Tebou.

Co nás vždycky potěší
Vážená paní Klestilová,
děkuji Vám i Vašim "sestrám" za vynikající spolupráci a pomoc při zajištění
velmi kvalitní péče o těžce nemocnou babičku a dědu, a to především v
posledních měsících jejich života. Celá naše rodina uznává a oceňuje, že jste
kromě rutinní práce a pomoci, nabídly radu, lidský přístup i řešení nenadálých
situací.
Všem, kdo budou potřebovat pomoc, poradíme, na koho se mají obrátit.
Jednoznačně doporučíme KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA.
Lenka Jahodová (vnučka) s rodinou.

A na co se můžete těšit příště
Úvodního slova se příští týden zhostí naše administrativní pracovnice
Šárka Radilová, další dobrý duch naší kanceláře. Šárka má velkou rodinu a
stíhá toho opravdu hodně.
Představíme vám naši koordinátorku a pečovatelku Ivanu Pohlovou, která
je u nás od samého začátku. Bez ní by KPŽ nebylo tím, čím je.
Naše ředitelka Lenka zavzpomíná na začátky organizace.
Samozřejmě vás zase zavedeme do zákulisí a tak dál
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