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Navštivte www.prazskysenior.cz a soutěžte
o vstupenky na koncert Melody Gardot –
„Currency Of Man”, který se bude konat
26. 7. 2016 ve Smetanově síni Obecního
domu od 19 hod. Výherce obdrží 2 vstupenky.

Melody Gardot zatím vydala čtyři alba
a jedenáct singlů. Na koncertě zazní i písně
z prozatím poslední desky z roku 2015
„Currency of Man“. Oproti albům minulým více
odkazuje k soulu, funku i gospelu amerického
západního pobřeží, a to
nejenom hudebně, ale
i texty. Písně byly
hluboce ovlivněny
lidmi, s nimiž se
setkala v Los Angeles
a mezi nimiž bylo
i mnoho lidí bez
domova.
Vypráví jejich
příběhy,
společensky
kritická témata,
v nichž popisuje život
lidí na okraji
společnosti.
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Jak se žije osamělým neslyšícím
v běžných domovech seniorů?
Jako neslyšící předsedkyně Tichý dům neslyšících, z. s.,
chápu, že domovy seniorů, léčebny, sanatoria, hospice
a další zařízení se snaží poskytovat běžným klientům
kvalitní péči a zajistit důstojné a aktivní staří.
Ne všem neslyšícím klientům je však obdobná speciální péče
dopřána. Uvedená zařízení pro neslyšící chybí stejně jako
proškolený personál, který by lépe chápal, co to je být sluchově
postižený, a který by také ovládal znakový jazyk neslyšících
(mateřský jazyk neslyšících) či simultánní přepis (překlad
mluvené řeči do psané formy v reálném čase) a znal jejich
specifika.
Problém personálu je především ve schopnosti s neslyšícími
starými lidmi efektivně komunikovat. Neslyšící senioři mají
právo na podporu a poskytování služeb využívajících metod
sociální péče k rozvoji jednotlivců či skupin v komunitě
neslyšících. Pomohlo by zřízení Klubu neslyšících seniorů
v běžném domově seniorů. Měli bychom také především podat
pomocnou ruku osamělým neslyšícím seniorům, a to při
zapojování do kulturního a společenského života a povzbuzovat
jejich zájem o život v domovech seniorů.
Navíc tam nemá neslyšící možnost si popovídat s ostatními
běžnými uživateli kvůli komunikační bariéře. Zvykne si sice na
novou společnost, ale cítí se osamocen a izolován od světa
neslyšících. Často trpí samomluvou mezi čtyřmi stěnami pokoje.
Komunikace formou znakového jazyka nebo přepisu je pro
osoby se sluchovým postižením velmi důležitá a pomáhá cvičit
jejich paměť. Terapie cvičení paměti patří mezi sociální služby.
Rozptýlení neslyšících seniorů po Praze a Středočeském kraji je
velký problém. Pomoc se jim totiž může poskytnout nejlépe
v komunitě. Ale oni z ní ke škodě věci odešli! A tak přemýšlím,
jak rozptýlené seniory zase dát zpět dohromady. To by ovšem
chtělo udělat projekt a sehnat „internátní“ domov a dostat tyto
seniory „pod jednu střechu“.
Přiznám se, že sním o centru terénní péče pro neslyšící seniory.
V evropských zemích je zavádění domácí péče nejrychleji se
rozvíjející sektor v oblasti sociálních, ale i zdravotních služeb.
Podaří se splnit tento sen i u nás a podat neslyšícím seniorům
pomocnou ruku?
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