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Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata – to je název projektu Českého
rozhlasu, který pomáhá plnit přání seniorům v domovech
seniorů po celé republice.
Projekt je založen na tom, že senioři mají svá přání a díky spojení
s lidmi, kterým není osud těchto lidí lhostejný, dochází k jejich
naplnění.
Rozhodli jsme se i my využít této vskutku vynikající myšlenky a
náš Domov seniorů v Jindřichově Hradci se také do projektu
zapojil.
Rádi bychom alespoň takto vzdali dík všem, kteří se do projektu
zařadili, všem, kteří se rozhodli splnit přání našich klientů a
vyjádřit jim upřímné poděkování a úctu. Bylo pro nás velkým
zážitkem sledovat radost i dojetí v očích těch, kteří byli obdarováni.
Nejsou to totiž jen osamělé děti, kterým na Vánoce chybí rodina a
domov, ale i většina seniorů v domovech zůstává během období
svátků sama. I oni, stejně jako my všichni, mají svá přání, někteří
si ani nevzpomínají, kdy naposledy vánoční dárek dostali.

Ježíškova vnoučata
Pracovníci pro volnočasové aktivity spolu s pracovníky přímé péče
se pustili do oslovování klientů domova a po opadnutí počáteční
nedůvěry ze strany naší i klientů, do projektu postupně zadali
celkem 76 přání, která byla ještě týž den zarezervována a do
Vánoc postupně naplněna.

Kromě individuálních přání jsme zahrnuli i ta pro skupinové
aktivity.
Některé přišly poštou, většinou doplněné o krásné dopisy, obrázky
a přání. Spousta dárců připojila k dárečku, který si klient přál, i
něco pro potěšení navíc. Někteří z dárců přijeli osobně, což ještě
více umocnilo emoce obdarovaných. Je úžasné, že i v dnešní
uspěchané době si lidé najdou chvilku na to, aby potěšili druhého.
Dívat se na radost klientů bylo nepopsatelně dojemné. Při osobních
setkáních mnohdy mezi dárcem a obdarovaným vzniklo i určité
pouto, dárci se k nám vracejí na návštěvu a zpříjemňují tak dny
našim klientům.

Ti najednou mají pocit, že nejsou sami, že nejsou opuštěni a že je
někdo, komu na nich záleží.

Ježíškova vnoučata
Náš domov se do tohoto projektu zapojil podruhé, loni jsme měli
jedno nesmělé přáníčko, ale letos byla nadílka pro naše klienty
velmi štědrá.
Ježíškova vnoučata nám nadělila mimo osobní dárky klientům:
rádio, ptačí krmivo pro andulky, novou klícku pro andulky a mlsání
pro našeho králíka. Provlékací destičky pro procvičování jemné
motoriky. Sochařskou hlínu a barvy, malířská plátna s barvami, hru
BINGO, spoustu audioknih.
Protože budeme pro klienty rekonstruovat zahradu, nadělila nám
Ježíškova vnoučata vysoké záhony, samozavlažovací truhlíky, růže
apod. Velikým příběhem bylo přání skautů z Olomouce, kteří nám
sami vyrobili ruské kuželky a ještě je k nám do domova dovezli.
Velkou radost měli klienti i z televizních měkoučkých pytlů, které je
zahřejí při pobytu v domově nebo na projížďkách venku. Úspěch
byl i vánoční koncert paní Jany Rychterové z Českého rozhlasu.
Byla to ohromná radost, slzy štěstí, úsměvy, překvapení a slova
díků, která provázela předávání balíčků s dárky od dárců,
Ježíškových vnoučat. I díky Českému rozhlasu tak měli krásné
Vánoce i ti, kteří by za jiných okolností nenalezli pod vánočním
stromkem žádné dárky od svých blízkých.

Ježíškova vnoučata
Český rozhlas s naším domovem během celého projetu
spolupracoval. Byl i přítomen při některých předávání dárků,
kde rozhovory bylo možné slyšet na Českém rozhlasu, stanici
České Budějovice.
Jedním z dalších dárků Českého rozhlasu bylo překvapení v
podobě čokolády, kterou dostali všichni klienti domova. Všichni
klienti také dostali přáníčka, které vyrobily děti ve všech
koutech České republiky.
Dovolte nám tak alespoň tímto způsobem vyjádřit srdečné
poděkování všem autorům projektu, bez nichž by toto nebylo
možné, dále pak dobrovolným dárcům, kteří si vybrali právě
naše klienty. Bylo opravdu krásné vidět jejich radost a úsměvy.
Spoustě z nich připravila Ježíškova vnoučata nezapomenutelné
svátky.

Děkujeme za možnost být součástí projektu.
„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“ (Buddha)
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