Vánoční zpravodaj
terénní pečovatelské služby CSSP2
Vážení klienti terénní pečovatelské služby CSSP2,
rádi bychom Vám nabídli možnost získat další informace o terénní pečovatelské službě
CSSP2 pomocí Zpravodaje, který budete
dostávat 2x ročně. Budete mít přehled o
akcích, které terénní pečovatelská služba
pořádá a také možnost přispívat do něj
svými příběhy, básničkami či recepty, o
které byste se rádi podělili s ostatními
našimi klienty, případně, co byste v dalších
vydáních rádi našli. V téměř uplynulém roce
2017 jsme s našimi klienty před
velikonocemi sázeli osení, když se oteplilo,
tak jsme pekli bramboráky, kde byla i hudba. Termíny akcí na rok 2018 budou uvedeny
ve Zpravodaji v únoru 2018. Budeme velice rádi, když přijdete mezi nás. Pokud byste
měli obavy, že cesta k nám do Máchovy 5 je dlouhá, rádi Vám nabídneme dopravu
k nám i zpět domů našimi řidiči. Blíží se čas vánoční, proto bych Vám ráda jménem svým
i všech kolegů z terénní pečovatelské služby chtěla popřát klidné prožití adventního času
a vánočních svátků. Do nového roku 2018 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a
optimismu.
Jarmila Krejčová, vedoucí PS
Co je sociální poradenství?
V rámci sociálního poradenství Vám pomůžeme nejen s vyřízením, ale i s vyplněním
tiskopisu např. žádosti o příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu,
příspěvek na živobytí (když máte malý důchod) nebo dávku hmotné nouze, což je
mimořádná okamžitá pomoc. Pomůžeme Vám vyřídit důchod (invalidní, vdovský), zlepšit
kvalitu života za pomoci poskytování sociální služby, např. terénní pečovatelské služby.
Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a
je poskytováno zdarma. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám poradíme.
Plánované změny v roce 2018: Od 1. ledna dochází ke zvýšení příspěvku na mobilitu ze
400 Kč na 550 Kč měsíčně. Zvýšení příspěvku proběhne automaticky. Zvýšená dávka se
projeví až v únoru 2018. V lednu bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017
ještě ve výši 400 Kč.

Na závěr přinášíme příběh naší klientky, paní Betty.
Přeložila a napsala Simona Křížová

BETTY
Paní Betty je klientkou Centra sociálních služeb od roku 2013. Narodila se v lednu roku
1926 ve státě Kansas, Wichita a v České republice žije už téměř 27 let. I přestože, že se
paní Betty již nemůže pohybovat, je velmi usměvavá, optimistická a uvnitř stále mladá.
Nejlépe se cítí ve společnosti mladých lidí a dětí, se kterými si velmi rozumí.
K dětem jí to táhlo celý život. Právě proto vystudovala Klinickou psychologii, kde získala
dva tituly a čtyřicet let potom pracovala s dětmi. Věnovala se hlavně dětem s poruchou
učení. Během té doby vystudovala další obor - behaviorální neurologii (vztahy poruch
mozku a chování člověka), který dále uplatnila v práci s dětmi.
Bettyin největší koníček vždy bylo poznávání svých předků a sestavování rodokmenů. Při
zjišťování informací o své rodině přišla na to, že její pradědeček byl Čech. Zjistila, že
kolem roku 1865 ale opustil svou rodnou zem a postupně se dostal do USA. A tak v roce
1988 paní Betty poprvé odletěla do ČR. Zájezd, během kterého chtěla najít co nejvíce
informací o svých českých předcích, trval 35 dní. Expedice se bohužel nezdařila, paní
Betty neměla dostatek podkladů k tomu, aby na něco přišla, a tak se po měsíci vrátila
domů. Do Čech jí to táhlo dál. Jak sama říká, cítila se tu být doma. Rozhodnutá, že tu
chce žít, se do Čech v roce 1990 vrátila. Velmi brzy si v Praze, kde mimo jiné i bydlela,
našla práci jako učitelka angličtiny na gymnáziu v Horních Počernicích. Po krátké době
tam ale skončila a začala angličtinu učit individuálně. Paní
Betty se do Ameriky vracela dvakrát až třikrát ročně, někdy i na
několik měsíců. Nikdy však neměla v úmyslu vrátit se natrvalo.
Se smíchem vzpomíná na své začátky v Praze. Nestačila se
divit, jak jsou tu ulice plné lidí a jak všichni chodí pěšky. V
Americe prý lidé jezdí jen autem. Pobavilo jí také, že každý
druhý pes se u nás jmenoval Betty. Na otázku, co se jí tu nejvíc
líbí a proč tu vlastně zůstala, paní Betty s úsměvem odpovídá:
"Miluji Váš černý humor, kterému v Americe nikdo nerozumí."

