Provázení, podpora, pomoc.

CO SE U NÁS DĚLO
ŠIJE CELÉ ČESKO
I když jsme kvůli šíření viru museli pozastavit nebo omezit většinu našich služeb, nezastavilo
nás to, a pomáháme, jak to jde. Jelikož je v naší organizaci spoustu šikovných rukou,
rozhodli jsme se téměř okamžitě i my pro šití bavlněných roušek. Do výroby se zapojili téměř
všichni, ať už s pomocí při šití, stříhání, navlékání ale i shánění materiálu a v neposlední řadě
i s distribucí roušek.
Ano, máme nouzový stav, ale spousta lidí musí do práce
a denně jsou tak jejich životy a životy jejich blízkých v ohrožení. Můžeme jim pomoci tím, že
jim poskytneme dostatek roušek na to, aby mohli svou práci vykonávat dál.
I přes nepříznivou situaci bereme vše pozitivně. Provázení, podpora a pomoc je naše hlavní
motto, kterým se řídíme a věříme, že společně toto náročné období zvládneme.
KALENDÁŘE S FOTOGRAFIEMI

Děkujeme manželům Vávrovým z Bohousové za dar rolí látek na roušky
a manželům Břízovým z Elegance Žamberk za darování šňůrek, gumiček, látek
a za zapůjčení vybavení pro šití.

DOBA KORONAVIROVÁ ANEB JAK SE NÁM DAŘÍ?
Téměř ve všech médiích, rozhovorech, článcích, chatech a podobně se objevuje slovo
koronavirus, které pro nás bylo dříve naprosto neznámé a které v nás nyní vzbuzuje různé
emoce, většinou ty negativní. Já bych se v tomto článku proto chtěla spíše zaměřit na to,
jak se nyní máme a jak by se nám mohlo dařit co nejlépe, přestože kolem nás proudí hodně
negativních informací. Většina lidí zažívá v této době nepříjemné pocity. Máme obavy
z budoucnosti, zda neonemocníme my nebo naši blízcí, zda nepřijdeme o práci,
o zákazníky, jak to bude s finančním zabezpečením….
Jsme nejistí, protože některé věci se prostě dějí a my je nemůžeme úplně ovlivnit. Jsme
naštvaní, protože nařízená omezení nám neumožňují věnovat se činnostem, které máme
rádi. Jsme unavení, protože se na nás zvýšily nároky – ať už doma (děti, které si plní výuku
v domácím prostředí, péče o starší osoby v rodině, sdílení obav členů rodiny) nebo
v zaměstnání (delší směny, komplikovanější domluva mezi zaměstnanci díky omezení
osobního kontaktu, ohrožení v profesích, které jsou v přímém kontaktu s lidmi), případně na
home office, který pro nás také může být novinkou a přinášet některé nepředvídané
komplikace.
Pojďme se na situaci podívat z opačné strany – co je na ni pozitivního, co můžeme získat,
poznat či vyzkoušet? Myslím, že nám všem tato situace umožnila uvědomit si, že je na čase
nezaměřovat se pouze na výkon. Dala nám čas, který můžeme trávit se svými nejbližšími, ale
také sami se sebou. Připomněla nám, že je fajn zavítat do lesů, parků a různých přírodních
zákoutí, která máme na dosah, a přesto se tam málokdy vypravíme. Že zde můžeme nalézt
potřebné zdroje, které posílí naše duševní i tělesné zdraví. Připomněla nám, že máme
podobné starosti a radosti jako ostatní a že si díky tomu můžeme víc porozumět a být k sobě
ohleduplnější a tolerantnější. Také jsme dostali prostor zamyslet se, co je pro nás opravdu
důležité; realizovat to, co jsme už nějakou dobu odkládali. Tento čas nás učí, že důležitá je
přítomnost. Minulost nezměníme, tu je důležité přijmout i se všemi omyly, které nám ale
pomohly získat naše dnešní zkušenosti. Budoucnost můžeme ovlivnit právě tím, jak se
chováme v přítomnosti, dnes získáváme zkušenosti, které budeme využívat později.
A možná právě zkušenost z těchto nelehkých dní nám přinese větší jistotu a důvěru v sebe
i ostatní.
Závěrem bych chtěla připomenout, že je legitimní zažívat strach, úzkost, nepohodu, vztek,
pocity si nevybíráme. Můžeme je přijmout, přiznat si je a zkusit s nimi pracovat, pokud jsou
nám nepříjemné. Jak na to? Zde je pár tipů v podobě abecedy.
Za Cestu pro rodinu, Mgr. Kateřina Adamcová, psycholožka.

ABECEDA

K AKTUÁLNÍ SITUACI

DXĀ

kce, aktivita
1DMGďWHVLĀDVQDWRFRYiVEDYt
QDFRMVWHVHFK\VWDOLDGRVXGMVWH
VHNWRPXQHGRVWDOL

alzám na duši
&RMHSURYiVEDO]iPHPQDGXåL"
'RSĢHMWHVLKR

yklus
&RVL]DY]SRPtQDWQDVYpSĢHGN\
DMHMLFKçLYRW\"
0ĪçHWHSURVHEHLEXGRXFt
JHQHUDFHXGďODWURGRNPHQ

ďWL
&RMVWHPďOLUiGLMDNRGďWL"&RYiV
EDYLOR"0iWHWRUiGLLWHĊ"

9\XçLMWHJDXĀNRGSRĀLQNX
ĀLUHOD[DFL

udba

3XVĨWHVLKXGEXNWHURX
PiWHUiGL

vála
3RFKYDOWHVH]DYďFL
DSRFKYDOWHQďNRKRYHVYpPRNROt

nspirace
,QVSLUXMWHVHD]NXVWHQďFR
FRMVWHMHåWďYçLYRWďQHGďODOL
DFRFKFHWHY\]NRXåHW

á

9]SRPHěWHVLNWHUpYďFLVHYiP
YSRVOHGQtPWìGQXSRYHGO\"

nergie
&RYiPGRGiYiHQHUJLL"'REUp
MtGORSRYHGHQiSUiFHĀLQďFR
MLQpKR"-HĀDVVLWRGRSĢiW

ilm

6KOpGQďWH ILOP NWHUì PiWH UiGL
QHER NWHUì MVWH VH FK\VWDOL
VKOpGQRXWDQHE\OQDWRĀDV
WDNpMHPRçQRVWY\XçtWKWWSVZZZFHVNDWHOHYL]HF]SRUDG\Y\EHU
QHERZZZYDVHNLQRF] 

niha

3ĢHĀWďWHVLNQLKX

DGďMH
8YďGRPWHVLçHVHçLYRWYUiWt
ĀDVHPGREďçQìFKNROHMt

kolí

3UR]NRXPHMWHSĢtURGXYRNROtVYpKR
GRPRYD]NXVWHQDMtWPtVWRNGHMVWH
MHåWďQHE\OL

RVWRM
6WRXSQďWHVLY]SĢtPHQď
UDPHQDGROĪ]DWiKQRXW
EĢLFKRKODYXMDNRE\GUçHOD
QLWNDRGVWURSXDQďNROLNUiW
]KOXERNDQDGHFKQďWH
DY\GHFKQďWH

uasimodo

3URFYLĀWHVLVYDO\
REOLĀHMHD]NXVWH
VLY]UFDGOHFR
QHMOHSåtÅåNOHE´
-HQSURRGYiçQp

adost
&RYiPQDSRVOHG\
XGďODORUDGRVW"

dílení

es
=DMGďWHGROHVD

alování
1DPDOXMWHREUD]
Y\PDOXMWHRPDORYiQNXĀL
DQWLVWUHVRYìREUi]HN

=DYROHMWHQďNRPX
QDSLåWHQďNRPX
PĪçHWH]DĀtWSViWGHQtN

ouha

&RE\VWHFKWďOD]DçtWXGďODW
GRNRQĀLW«YEXGRXFQX"

=SUDFRYDODSV\FKRORçND.DWHĢLQD$GDPFRYi
*UDILFNp]SUDFRYiQt6WXGLRJUDILN\DNUHDWLYQtWYRUE\

www.cestaprorodinu.cz

´

VPďY

8VPďMWHVH

tip
-DNì]QiWHGREUìYWLS"
MHGHQGR]iVRE\'QHVMVPH
SĢLMHOL]QiNXSXVXQGDOLEUìOH
ĀHSLFHURXåN\«$PDQçHO
QHQtPĪM«'

ork

3UiFHSXVĨWHVHGR~NOLGX
SUiFHRSUDY~SUDYNWHUp
PiWHYSOiQXXçGHOåtGREX
DNWHUpQHGďOiWHEďçQď

LNVREď
8GďOHMWHVLUDGRVWEXĊWHPLOt
LNVREďFRQDVREďPiWH
UiGL"

outube.com

9\]NRXåHMWHUHOD[DFLQD
\RXWXEHFRP²QDSĢ
DXWRJHQQtWUpQLQN
QDSĢRG,UHQ\+iMNRYp 

iMHP
&R YiV YçG\FN\ ]DMtPDOR
DQH]EìYDOYiPQDWRĀDV"
&R YiV EDYLOR Y GďWVWYt
DFKFHWHMHåWď]NXVLW"

ROZŠIŘUJEME POMOC TAM, KDE JE POTŘEBA - VZNIK NOVÉ TERÉNNÍ SLUŽBY
Naše organizace Cesta pro rodinu poskytuje
v Žamberku již 13 let službu Azylový dům a 11 let
službu Dům na půl cesty lidem, kteří se dostali do
tíživé životní situace a nemají bydlení. Pro
dlouhodobé začlenění odchozích uživatelů
pobytové
služby
je
náhlý
přechod
do samostatného života bez další podpory
či doprovázení velmi rizikový.
Z rozhovorů s nimi víme, že je pro ně náročné po
ukončení pobytové služby řešit svou situaci
naprosto samostatně. Obávají se selhání, a to jim
brání obrátit se znovu o pomoc. Pracovníci našich
služeb již znají jejich příběhy, oni znají pracovníky
a mají k nim navázaný určitý vztah a důvěru.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli jim nabídnout
podporu i po odchodu do vlastního bydlení.
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Od ledna jsme začali poskytovat novou terénní službu Sociální rehabilitace, v rámci které
podpoříme ročně zhruba 10 mladých lidí, žen a matek s dětmi ve zvýšení samostatnosti.
Cílem je, aby si udrželi a prohloubili stávající návyky získané během pobytu v Azylovém
domě a Domě na půl cesty a vytvoření nových, potřebných v reálném životě. Chceme tak
snížit počet osob, které by se vraceli zpět.
Vznik služby podpořil Pardubický kraj a služba je financovaná z ESF Operačního programu
zaměstnanost. Děkujeme MAS Orlicko s přípravou projektové žádosti.

AUTOMOBIL PRO TERÉNNÍ SLUŽBU
Abychom zajistili dostupnost pracovníků za klienty nové
služby terénní sociální rehabilitace, pořídili jsme nový
automobil, výhradně pro tuto službu.
Děkujeme MAS Orlicko za podporu při přípravě a podání
projektové žádosti.
Projekt je spolufinancován z Evropského Integrovaného
regionálního operačního programu ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ pro veřejnost
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické
poradenství. Co si představit pod psychologickým
poradenstvím a jak probíhá?
Psychologické poradenství nabízí možnost společně
pracovat na seberozvoji osobním i pracovním, řešit aktuální
situaci, kde máme dilemata, řešit výchovné situace s dětmi
apod. Také umožňuje sdílet své starosti, nepohodu a další
záležitosti, které se pro nás z různých důvodů stávají těžkými
až neřešitelnými. Hledáme poté společně možnosti, jak
situaci zvládnout, jaké naše schopnosti, dovednosti
a zkušenosti nám mohou pomoci. Významný je pohled
druhé osoby, která dokáže být nestranná, podívat se na situaci z jiného úhlu a má již
nějaké odborné znalosti a zkušenosti.
Na schůzku se můžete domluvit telefonicky nebo přes email. Schůzka probíhá v Centru pro
rodinu, většinou v odpoledních až podvečerních hodinách, trvá 60-90 minut. Během
tohoto času se snažíme společně najít řešení, které je pro Vás schůdné a vyhovuje Vašim
přáním a potřebám. Odborník funguje jako průvodce, který upozorňuje na možnosti
a způsoby, jak situaci zvládnout. Na setkání s Vámi se těší Mgr. Kateřina Adamcová.

Nová organizační struktura
S novými službami souvisí také změna organizační struktury. Abychom vám lépe
přiblížili služby naší organizace přikládáme obrázek.

Cesta pro rodinu, z. ú.

RODINNÉ
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PŘIDEJTE SE K NÁM!
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Staňte se členem Klubu příznivců!

Registrujte se na našich webových stránkách
nebo nás kontaktujte.
klubpriznivcu@cestaprorodinu.cz
tel.: 777 680 229

Stránka
Klubu příznivců ZDE

CO SE U NÁS DĚLO, NEŽ SE VŠECHNO ZMĚNILO
RODINNÉ CENTRUM

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

VÝLET NA PŘEDSTAVENÍ
LOUSKÁČEK

DŮM NA PŮL CESTY

DRÁTKOVÁNÍ

VÝROBA LAPAČŮ SNŮ

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

Přednášky a besedy:
• VÝVOJ ŘEČI
• RODINA A PROČ JE DŮLEŽITÁ
pro děti i pro rodiče

PŘESAZOVÁNÍ
POKOJOVÝCH KVĚTIN

• NACHLAZENÍ – NUTNÉ ZLO?
• PODPORA IMUNITY BEZ CHEMIE

VÝROBA KLAUNŮ

• BESEDA PRO RODIČE budoucích
předškoláčků
KLUB PRO PRARODIČE S VNOUČATY
– ledové odpoledne
4. února – 10. března
PŘEDPORODNÍ KURZ

TVOŘENÍ VALENTÝNSKÝCH
PŘÁNÍ

POMOC S MALOVÁNÍM
V AZYLOVÉM DOMĚ

OPĚT OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
Grafické návrhy prosím domlouvejte
předem přes email či telefon. Děkujeme.
Provozní doba PO - ČT 8:00 - 17:00, PÁ 8:00 - 15:00

email: studio@cestaprorodinu.cz
tel.: 777 680 229

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se
zapojili do sbírky "Společně za úsměv".
Na projekt pořízení sportovních potřeb
a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového
domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

