
 
 

Starejme se o své asistenty tak aby s mami dlouho vydržely…  

 

Domov pro mne o.s. 

Kounicova 42 

Brno – Veveří  602 00  

V Brně 29. dubna 2010 

 

Poděkování 

 

Patnáct let bydlím v bezbariérovém domě s pečovatelskou službou. Moje základní 

postižení je DMO a navzdory mého osudu k tomuto „onemocnění“ přibyl syndrom karpálního 

tunelu. Vzhledem k těžký době ve které se lidstvo celého světa díky globalizaci nachází, jsem 

v posledních dvou letech zatížený depresemi a musím navštěvovat odborníky daného oboru. 

Napadá vás otázka, proč nevyužívám služeb pečovatelské služby ve svém domě? 

Protože: 

I když to nejspíš někteří budou neradi číst, Díky službám (DPM) Domovu pro mne 

nemusím být uklizen do nějakého ústavu sociální péče, kterému by stát každý měsíc 

poskytoval na můj pobyt desítky tisíc korun.  

DPM už přes dva roky mi poskytuje osobní asistenci dvě hodiny, dvakrát týdně. 

Pomáhají mi zajišťovat chod moji domácnosti, která obsahuje vše jako každá průměrná 

domácnost v naši zemi.  Dále mě doprovodí tam kam já bych sám nedošel, nebo je vyšlu něco 

vyřídit, vyzvednout, když mi to aktuální zdravotní stav nedovolí absolvovat. A neposlední 

řadě chci ocenit snahu asistentu absorbovat moje psychické rozpoložení v okamžik jejich 

služby. 

Zaměstnanci DPM zachovávají naprosté soukromí svých klientů. Osobně si myslím, 

že je to převážně tím že ředitel DPM je sám těžce postižený proto se umí lépe vžít do potřeb 

svých klientů. 

Velice rád bych poděkoval všem zaměstnancům DPM vážím si vašeho každodenního 

pracovního nasazení a každého vašeho kroku směrem ke klientům. Chci vás ujistit, že jsem si 

vědom jak moc to pro vás samotné je mnohokrát fyzicky a především psychicky náročné. Je 

naprosto jasné že vaše výplatní páska žádný měsíc nevykazuje odpovídající hodnotu rovnající 

se potřebnosti vámi poskytovaných služeb.  

Přes tento nesporný fakt, vás chci ujisti, že díky vaší činnosti můžeme žit ve svých 

domácnostech i přes naše zdravotní zatížení a jsme tomu opravdu rádi. 

Přeji vám všem, abyste i nadále vykonávali svá zaměstnání aspoň tak dobře jako tomu 

je do posud. Přeji vám, aby jste i nadále měli dostatek sil na zdolávání existenčních potíží se 

kterými se potýká spousta neziskových organizací a bohužel je úplně jedno jak veliký sociální 

a humanistický aspekt to v celkovém důsledku pro naši společnost má. 

    

Mějte se všichni co možná nejlépe i navzdory osudům. 

 

 

        Ivan Ševeček - Sheva 

Ivan Ševeček – Sheva 

Email: IvanSheva@email.cz www.sheva.cz 

Vždyť svět kolem nás je tak krásný a záleží jen na nás … 
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