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Žít plnohodnotně i s duševní poruchou? 
To naučí Pěkná modrá v Doubravici

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763

	 Osvojit	 si	 návyky,	 které	 usnadní	
získat	 a	 udržet	 si	 zaměstnání.	 Osa-	
mostatnit	 se	 od	 rodiny,	 naučit	 se		
o	sebe	postarat,	 rozvíjet	svoje	záliby		
a	být	s	ostatními	lidmi.	Cílem	Pěkné	
modré	 Doubravice	 je	 pomoci	 prožít	
co	nejvíce	plnohodnotný	a	samostat-
ný	 život	 lidem,	 kteří	 kvůli	 svému	
zdravotnímu	 stavu	 nemají	 možnost	
být	zaměstnaní.
	 V	 sociálně	 terapeutických	 dílnách	
se	tu	schází	lidé	s	duševním	onemoc-
něním	a	lehkým	mentálním	a	zdravot-
ním	postižením.	Učí	se,	jak	být	sobě-	
stační,	jak	získat	dovednosti,	které	jim	
usnadní	 vstoupit	 na	 trh	 práce,	 učí	 se	
vařit	a	starat	se	o	domácnost	i	o	sebe.	
Služba	je	pro	klienty	vyjma	stravování	
bezplatná.	Zájemci	o	službu	se	mohou	
hlásit	na	telefonním	čísle	732	747	952	
nebo	 e-mailu:	 peknamodra@blansko.
charita.cz.
	 „S	klienty	ve	věku	od	18	do	64	let	
rozvíjíme	 jejich	 zručnost	 v	 domác-

nosti,	na	zahradě,	v	dílnách	a	v	dal-
ších	 běžných	 činnostech.	 Zároveň		
s	 nimi	 pracují	 naše	 sociální	 pracov-	
nice	 a	 psycholožka,“	 přibližuje	 ve-
doucí	Pěkné	modré	Petra	Veselá.
	 Klienti	se	mohou	sami	rozhodnout,	
jak	 často	 chtějí	 do	 služby	 docházet.	
„Asi	po	měsíci	s	nimi	sestavíme	indi-
viduální	 plán	 a	 podle	 něj	 se	 rozvíjí		
v	činnostech,	které	si	zvolí,“	doplňuje	
Petra	Veselá.
	 Do	 Pěkné	 modré	 už	 třetím	 rokem	
jezdí	vlakem	Jirka.	V	létě	tam	zahrad-
ničí,	 v	 zimě	 tvoří	 v	 keramické	 dílně.		
„V	 Pěkné	 modré	 si	 připadám	 jako	
doma.	Vyzkoušel	jsem	víc	podobných	
zařízení,	 ale	 už	 bych	 měnit	 nechtěl,“	
hodnotí	službu	Jirka.	
	 Jirka	vystudoval	zahradnickou	ško-
lu,	proto	v	Pěkné	modré	tráví	čas	nej-
raději	na	zahradě.	„Venku	mám	pocit	
volnosti,	na	zahradě	pracuju	 rád.	Na-
opak	na	tvořivé	činnosti	a	do	kuchyně	
se	 moc	 nehrnu,“	 říká	 uživatel	 Pěkné	

modré	 a	 dodává,	 že	
kromě	 práce	 na	 za-
hradě	se	v	Doubravici	
naučil	 hlavně	 komu-
nikovat	s	lidmi.	
	 Další	 z	 činností,	
které	si	lidé	v	sociálně	
terapeutických	 díl-
nách	 mohou	 vyzkou-
šet,	je	práce	v	kuchy-
ni,	 v	 šicí,	 keramické		
a	 tvořivé	 dílně	 a	 při	
údržbě	 areálu.	 „Kaž-
dého	baví	něco	jiného	
a	každý	zvládne	práci	
jinak.	 Někteří	 klienti	 potřebují	 trva-	
lou	 asistenci	 pracovníka,	 někteří	 do-
hled	a	jiným	stačí	práci	jen	vysvětlit,“	
doplňuje	Petra	Veselá.	
	 Hlavní	 pracovní	 činnosti	 v	 Pěkné	
modré	 trvají	 dopoledne.	 Odpoledne	
se	 obvykle	 klientům	 věnuje	 psycho-
ložka	nebo	pracovníci	s	kognitivními	
hrami	zaměřenými	na	trénink	paměti	

a	 pozornosti.	 „Pokud	 si	 ale	 někdo	
chce	 dodělat	 výrobek	 nebo	 si	 odpo-	
činout,	 samozřejmě	 může.	 Pro	 naše	
klienty	je	důležité	je	i	sdílení,	 jak	se	
jim	v	činnosti	daří,“	dodává	vedoucí	
zařízení.

Text: Mgr. Vladěna Jarůšková
Foto: archiv Oblastní charity Blansko

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se blíží
Kandidáti za KDU-ČSL okres Blansko

10.	 Ing.	František	Hasoň,	1.	místostarosta	města	Blanska

17.	 Mgr.	Dagmar	Hamalová,	muzejní	pracovnice,	
	 zastupitelka	města	Boskovice

20.	 Mgr.	František	Boček,	živnostník,	
	 nemocniční	kaplan,	člen	rady	města	Letovice

29.	 Mgr.	František	Ostrý,	Ph.D.,	
	 učitel,	sbormistr,	
	 zastupitel	obce	Rozseč	
	 nad	Kunštátem

40.	 Ing.	Michal	Škvařil,	
	 živnostník	Synalov

69.	 Ing.	Jaromíra	Vítková,	
	 senátorka,	zastupitelka	
	 města	Boskovice

FRANTIŠEK HASOŇ – lídr za okres Blansko
	 „Jen	málokterý	kout	naší	vlasti	je	tak	milý,	maleb-	
ný	 a	 líbivý	 jako	 je	 Jižní	 Morava.	 Jsem	 přesvědčen,		
že	je	naší	povinností	dílo	minulých	generací	a	praco-	
vitosti	 našich	 předků	 zvelebovat	 a	 rozvíjet,	 abychom		
je	mohli	se	ctí	předat	generacím	budoucím.	To	se	týká	
jak	přírody,	 tak	zemědělství	a	průmyslu,	 tradic	 spol-	
kových,	 světských	 i	 církevních	 a	 veškerých	 pamá-	
tek.“

JAROMÍRA VÍTKOVÁ – senátorka
	 „Jako	 zastupitelka	 Jihomoravského	 kraje	 působím	
již	 8	 let.	 Zkušenosti	 z	 krajské	 a	 zejména	 také	 z	 ko-	
munální	politiky	využívám	 i	 jako	 senátorka.	Každo-
denně	 komunikuji	 s	 občany	 mého	 obvodu	 Blansko		
a	 jsem	 připravena	 sdílet	 své	 zkušenosti	 s	 budoucími	
zastupiteli,	 proto	 podporuji	 kandidátku	 KDU-ČSL		
z	69.	místa.“

Zadavatel/Zpracovatel: KDU-ČSL Ing. Jaromíra Vítková
Zahájení kampaně 
v Boskovicích

Ing. František Hasoň


