Na Vánoce 2017 se náš domov poprvé zapojil do projektu Ježíškova vnoučata, pořádaného
Českým rozhlasem. Z celkového počtu 84 uživatelů, napsali své přání Ježíškovi čtyři senioři.
Všichni zúčastnění uživatelé nemají přímého příbuzného, nebo mají rodinu, která o ně nejeví
zájem.
Paní Marie (88 let) si přála ještě alespoň jednou navštívit divadlo a
shlédnout nějakou operetu nebo balet. I přesto, že paní Marie používá
k přesunům invalidní vozík, její přání splnila Ježíškova vnučka, slečna
Karolína Steidlová, na začátku měsíce prosince. Společně zvládly
přesun do Brna a užily si krásné baletní představení Anna Karenina
v Mahenově divadle.
Pan František (68 let) si přál lupu na čtení a nějaké dobré
detektivky. I jemu se přání splnilo a další Ježíškova vnučka, slečna
Dominika Cardová, mu darovala několik knih s detektivní tématikou a
lupu.
Pan Jiří (72 let) si přál naučit se základům angličtiny. Dle jeho
slov, se celý život učil rusky a dnes je vše v anglickém jazyce. I jeho
přání bylo vyslyšeno a Ježíškova vnučka Dagmar Vršková mu
nadělila Učebnici pro samouky seniory. Ježíškova vnučka by za
panem Jiřím chtěla chodit pravidelně, aby mohli angličtinu trénovat
společně a pan Jiří se tak opravdu něco naučil.
Pan Ladislav (77 let) si přál knihu sportovních rekordů. I jeho
přání bylo splněno a přijela za ním celá rodina Ježíškových vnoučat.
Pan Ladislav dostal nejnovější vydání Quinnessovy knihy rekordů.
Někteří uživatelé měli společné přání a to zahrádku, na které by
pěstovali to, co mívali doma. Toto veliké přání nám splnil pan Bedřich Vít s firmou DeCP
investing Group S.E., který nám nechal vyrobit na míru vyvýšené záhonky, na které dosáhnou
i uživatelé na invalidním vozíku a ke kterým se dostanou i plně mobilní uživatelé, kteří se
nebudou muset k záhonu ohýbat až k zemi.
Ježíškova vnoučata přislíbila, že za „svými“ seniory ještě přijedou. Všichni obdarovaní
uživatelé neskrývali radost a dojetí.
Všem dárcům za organizaci, zaměstnance a především za uživatele mnohokrát
děkujeme.

