První Den řemesel na SENIORu C

Do domova pro seniory v Otrokovicích zavítali tři pedagogové – Soňa Patočková,
Miroslava Kořínková a Miroslav Umlauf ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré
Město s paní Petrou Benešovou z Nadačního fondu Řemeslo pomáhá. Společně
zkoušíme pilotní program – Den řemesel, který přináší do domovů pro seniory tolik
potřebnou smysluplnou činnost pro muže – mohou si pomocí jednoduchého výrobku
opět zažít práci třeba s vrtačkou, brusným papírem, šroubovákem a kladívkem! A víte,
co je nejlepší? Baví to i ženy! Jak řekla paní Františka: „Kdyby mě tak viděl ten můj, jak
mu fušuju do řemesla, ten by se divil!“ Nebo paní Jiřina: „To jsem si nemyslela, že jsem
ještě tak šikovná!“ Pan Milan: „Je to dřevo, paráda, jsem ve svém živlu.“ Pan Honza: „Je
to skládačka, jde mi to. Baví mě to moc.“
V úterý 30. srpna se v SENIORu Otrokovice sešlo 18 seniorů ve věku od 70 do 90 let,
skupina byla genderově vyvážená – muži a ženy v ní byli stejnoměrně zastoupeni, aby
si opět zkusili práci s nářadím, a to pod odborným vedením. Pedagogové ze SOŠG si
pro dnešní den připravili pro seniory sestavení bedýnky na nářadí či jiné předměty.
Senioři se práce nebáli – zaujatě brali do rukou vrtačku nebo šroubováky, i ti, kteří je
v rukou nikdy nedrželi. Pro řadu z nich bylo překvapením, že jim to jde i napoprvé, jako
pro paní Marii: „V osmdesátipěti mám poprvé vrtačku v ruce. A baví mě to!“
Jak říká Romana Rochovanská, aktivizační pracovnice: „Chodit mezi nimi, vidět jejich
zaujetí a nadšení nad rodícím se výrobkem, bylo opravdu krásné a nebojím se říct, že
dojemné. Je vidět, že takový druh práce jim chybí, že řemeslo umí, že si užívají každou
minutu. A vnímám i další rozměr – zaujetí a nadšení bylo vidět i u pedagogů, kteří se
našim klientům maximálně věnovali a povzbuzovali je k činnosti. Kdybyste byli
devadesátiletými seniory a slyšeli z úst Mirka, vedoucího odborného výcviku: „Vy jste
tak šikovný, vás bereme k nám do učení!“ „To jste ani nevěděla, že to umíte, že?“, určitě
by Vás to těšilo a motivovalo k další práci nebo odvaze vzít do rukou dosud
nepoužívané nářadí. Klobouk dolů před všemi – seniory i pedagogy. Všichni si zasloužili
velkou pochvalu za společnou práci a radost, která z ní plynula a bude tady s námi
dlouho.
„V době covidové jsme hledali nové smysluplné aktivity pro naše klienty. Vyrobili už
budky pro ptáčky, hmyzí domečky, doplňky do pokojů. Jsem rád, že spolupráce
SENIORu Otrokovice s Nadačním fondem Řemeslo pomáhá přináší prostřednictvím
řemeslné práce oživení a radost našim klientům. Umožníme jim vyzkoušet si ještě více
řemesel, těšíme se na další návštěvy“, říká Zdeněk Mikel, ředitel SENIORu.

„Jsem moc ráda, že jsme tento projekt vymyslely, můžeme ho otestovat a připravit pro
realizaci i do jiných domovů pro seniory“, říká Petra Benešová.
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