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REFLEXE PROJEKTU ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
V měsících září a říjnu 2019 se uskutečnil v našem zařízení DpS Hvízdal Projekt „Zdraví
nás baví“. Jednalo se o 5 přednášek, které se uskutečnily vždy ve dnech čtvrtek a pátek
v pravidelném týdenním intervalu.
Přednášky se konaly ve skupině čítající cca 15 – 20 uživatelů. Mezi přítomnými byli
zastoupeni jak muži, tak ženy. Každá z přednášek byla předávána k našim uživatelům
lektorkou srozumitelně, hlasový projev byl přiměřený a během komunikace dokázala navázat
kontakt s přítomnými ne však dostatečně osobní, jenž byl potřebný v osobní spolupráci.
Trochu nastal problém při jedné prezentaci, kdy bylo hůře slyšet promítané slovo (nevhodné
prostory), bylo by vhodnější více zapojit osobní projev lektora.
Byla jsem přítomna na dvou přednáškách, první z nich se zaměřovala napříč různými
výrobky a další byla zaměřená na reminiscenční terapii. Ta byla velmi zajímavá. Nicméně
stále se projevoval ostych u přítomných ve vztahu k lektorovi. Svým projevem dokázala
lektorka zaujmout, ale již se jí nepodařilo získat dostatečnou zpětnou reakci od přítomných.
Obsah dalších přednášek byl velmi zajímavý a bylo v něm více praktických ukázek a
konkrétních příkladů, které přítomné více zaujaly.
Nicméně aby mé hodnocení nebylo jen připomínkovým, musím říci, že dle zpětné
vazby od zaměstnanců i uživatelů se přítomným přednášky líbily. Rádi si připomněli, jak
probíhala výroba dříve, a jak se za tu dobu tolik směrem k současnosti změnilo. Někteří
tvrdili, že dřívější doba byla lepší, kvalitnější, více poklidná, jiní zase přidávali důraz na
technologický vývoj dnešní doby, který nám pomáhá v různých oblastech, ať už se jedná o
zdravotnictví, zemědělství, informační či jiné technologie. Byli zkrátka rádi za to, že má stále
někdo ve společnosti zájem a chuť se věnovat cílové skupině senioři, která je v dnešní
společnosti velmi opomíjená a často mezi lidmi brána přítěží.
Závěrem bych dle mého mínění navrhovala určitě menší skupinu uživatelů, větší
navázání osobního kontaktu, více praktických ukázek, třeba i konkrétní návštěva výrobního
zařízení. Přesto bych velmi ráda touto cestou poděkovala všem autorům a organizátorům
tohoto projektu, který se zabývá podporou v přístupu a péči o seniory. Snaží se rozvíjet
možnosti vhodných a správných postupů zdravého stravování, lepší vnímání této cílové
skupiny ve společnosti a zároveň upozorňují na demografický vývoj a potřebu péče a práce
s lidmi, kteří nám stále mají co předávat ze svých zkušeností a dovedností.
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