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DOMOVSKÝ ZPRAVODAJ
Příběhy a aktuality z jediného lůžkového zařízení v ČR pro osoby vážně nemocné

ZVEME VÁS ...

Co chystáme v roce 2018
Přestože zima v Žirči už
několikrát letos udeřila,
zimní spánek se Domova
sv. Josefa rozhodně netýká.
Naopak v Domově panuje
čilý ruch. Vždyť nemocní
roztroušenou sklerózou
potřebují pomáhat každý
den! A co všechno čeká
Domov v 17. roce jeho působení? Díky Vám můžeme stále zlepšovat naše

roztroušenou sklerózou

služby.
Bude tomu již rok, co v Domově funguje ELO = centrum ergoterapie a logopedie. Pracovníci logopedie
pomáhají nemocným roztroušenou sklerózou zlepšit
řečové a polykací schopnosti. Aktivizační pracovníci vedou naše pacienty za
pomoci specializovaných

zařízení k větší soběstačnosti. Rehabilitační tým
pomáhá aktivizovat svalstvo a více se zapojit do běžného života. Rádi bychom
náš tým rozšířili o fyzioterapeuty a ergoterapeuta.
Máte pro nás nějaký tip?

Více informací

Camino na kolečkách - přání se může stát skutečností
Příběh splněného snu, který začal památnou větou
Honzy Duška, pacienta
s RS upoutaného na invalidní vozík: „Chtěl bych se
podívat do Santiaga.“ Příběh, který se stal skutečností, a který začal právě u
nás v Domově.
Pravděpodobně
by se nic
5. února byla v pražském
Karolinu zahájena výstava nestalo, kdyby tato slova
C a m i n o n a k o l e č k á c h . neslyšel jeho kamarád Petr

Hirsch, cestovatel ze Dvora
Králové nad Labem. Společně začali psát příběh s názvem Camino na kolečkách,
příběh dlouhý 640 km. Příběh, v němž se tým lidí,
včetně jeho devítiletého
synka, postavil za Honzu,
aby pomohli splnit jeho sen.

Kančí zub - Dedivadlo
3. března 2018 od 15 hodin.
Podkrovní sál sv. Damiána
v Žirči u Dvora Králové.
Ochotníci z nedaleké
Doubravice přijedou zahrát
našim klientům kvalitní
ochotnické divadlo.
Benece Pavla Šporcla
20. března 2018 od 19 hodin,
divadlo v Jaroměři.
Houslový virtuóz podpoří
náš Domov a zahraje
skladby našich i světových
skladatelů.

Podívejte se na video
Celý článek

MaRS - Přijďte si s námi zacvičit!
Přijďte si s námi zacvičit. Již posedmé se koná
celostátní akce Maraton s Roztroušenou Sklerózou, cvičení jako vyjádření solidarity s takto
nemocnými, a již potřetí se sejdeme v Domově
sv. Josefa. My cvičíme!
Zapojíte se také?
Podrobnosti o akci

DÁRCE MĚSÍCE:

MaRS
2. března 2018 od 18 hodin,
cvičební sál sv. Damián
v DSJ Žireč.
Přijďte si s námi opět
zacvičit a podpořit naše
klienty.

Global Collect

Firma se věnuje správě pohledávek.
Vysoce společensky odpovědná firma Global Collect je
významným partnerem Domova sv. Josefa a my si této
podpory velmi vážíme.☺ DĚKUJEME!

Koncert Hradišťanu
k Světovému dni RS
31. května 2018 od 19 hodin,
Městské divadlo Dr. Josefa
Čížka v Náchodě.
Tentokrát přijede podpořit
naše klienty Hradišťan & Jiří
Pavlica.
17. Svatoanenské slavnosti
21. července 2018 od 10:00,
Barokní areál v Žirči
u Dvora Králové n. L.
Koncerty, divadla, muzeum
cyklistiky, doprovodný
program, ochutnávky, Café
Damián, vinotéka…
Areál Domova sv. Josefa,
kostel sv. Anny, zámecký
park; vstupné 130 Kč, 70 Kč
a rodinné 270 Kč.

Tříkrálová sbírka přinesla rekordní výtěžek
Všem, kteří podpořili
osmnáctou Tříkrálovou
sbírku, největší dobrovolnickou akci Charity ČR,
patří velký dík! Stejně
jako všem 58 skupinkám
koledníků, kteří se vydali
do ulic Jaroměře a okolních obcí, aby podpořili
ty, kteří nemají to štěstí žít každodenní život bez
pomoci druhého.
Jsou to naši nemocní v

RUNCZECH

Domově sv. Josefa, kam
poputuje 65% výtěžku
sbírky. 15% bude použito
na projekty diecézní charity, 10% směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, 5% výtěžku bude rozděleno na projekty charity ČR a z 5% bude pokryta režie sbírky.

Běž pro dobrou věc - Běž
pro Domov sv. Josefa
Stále je možné získat
registrace na tyto závody:
6. 5. 2018 - Maraton
a půlmaraton v Praze
13. a 14. 6. 2018 - Pražská
remní štafeta
23. 6. 2018 - Půlmaraton
v Olomouci

Více informací

CAMINO
NA KOLEČKÁCH ...

Bezbariérový chodník propojil vozíčkáře

Besedy s Honzou Duškem
Ten si splnil své přání
a vyrazil na 640 km dlouhou
pouť do Santiaga
de Compostela
18. 3. 2018, 17:00

Díky podpoře mnoha z Vás byla dokončena
I. etapa projektu Bezbariérovým areálem
k plnohodnotnému životu nemocných roztroušenou sklerózou. Vaše prostředky jsme
efektivně využili a v prosinci r. 2017 po pouhém měsíci intenzivní výstavby spatřil světlo
bezbariérový chodník, který dává vozíčkářům
nové možnosti.
Více informací

Třebíč - v jednání

4. 4. 2018, 19:00
Sál Café Práh, Brno

5. 4. 2018, 19:00
Spolkový dům, městys Křtiny

6. 4. 2018, 19:00

Vánoční ohlednutí - Ježíškova vnoučata

Pastorační dům P. A. Šuránka,
Ostrožská Lhota

I když již několikaletý úžasný
projekt JEŽÍŠKOVA VNOUČATA je primárně určen pro
klienty zařízení pro seniory,
požádali jsme v říjnu 2017 jeho pořadatele,
zda bychom se mohli i my zapojit a poprosit
Ježíškova vnoučata o splnění vánočních
přání i našim klientům na trvalých pobytech.

VIDEO O DOMOVĚ ...
Youtube Děti pomáhají
Youtube Camino na kolečkách

Celý článek

19 000
nemocných
RS v ČR

AKCE PRO KLIENTY ...
Informace o všech akcích

„Pomáháme nemocným roztroušenou sklerózou.”

Jednorázová podpora

Trvalá podpora

DMS
DOMOVJOSEF 90

DMS TRV
DOMOVJOSEF 90

Cena DMS 90 Kč,
organizace obdrží
89 Kč.

www.domovsvatehojosefa.cz
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Odhlásit odběr zpravodaje

Pomáhejte
s námi!

3 800
pobytů
od r. 2001

