
provozovatel:
SENIORPRO}EKT s.r.o.
Říčanská 115B
665 01Rosice u Brna

pracoviště:
Domov se zvláštním režimem vranovice
Náměstíčko 53
69L25 Vranovice

Ve Vranovi cích 21, L. 20L9

Yážená paní ředitelko.

Jsme už za půlkou prvního měsíce nového roku a já se musím ještě jednou ohlédnout na dobu loňs§ich
Vánoc. Ve škole teď určitě řešíte qýsledkyvaší práce zaprvní pololetí školního roku u žáků. Ovšem k
dobrému pedagogickému qýsledku, dle mého názoru, patří také předání moudra a vlastní vzor
jednotliqých pedagogů

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní učitelce, která věnovala čas a energii k tomu, aby
mohla zpříjemnitVánoce seniorům u nás v Domově ve Vranovicích,

Pracuji v Domově se zvláštním režimem jako sociální pracovnice a velmi oceňuji, že děti pod vedením
paní uČitelky vyťvořily přáníčka a perníčky, které jsme s radostí našim klientům na Štědrý den rozdali.
Vlastně i z vaší obce zde máme dva seniory, o které pečujeme,

Naše práce je velmi podobná té Vaší. }ste pedagožka,taHejistě chápete,že já,jako sociální pedagožka
vidím v naší práci jistou podobnost. Vy učíte děti číst my už naší klientele jen předčítáme, protože
z větší části číst zapomněli. Vy je učíte zpívat, naši senioři zpívají skvěle doteď. Vše, co se v dětswí a
mládí naučili, to zpívají s chutí stále. Vy je učíte dějepis a zeměpis a lidé, kteří využívají naši službu
vyprávÍ, kde byli a co se za jejich dlouhý život stalo, co zažili na vlastní kůži. Pokud děti budete učit
ohleduplnosti, lásce a pomoci starým lidem, budou celému pedagogickému sboru jeiich děti za dlouhé
desítky let děkovat, Toto si pamatovat budou a kdoví za co budeme děkovat ve stáří my sami... vše se
nám vrátí. Ohledy na stáří jsou u děť poměrně vzácné. Proto Vám ještě jednou děkuji, že máte ve své
blízkosti takové citlivé pedagogy, kterým to není lhostejné.

Za všechny uživatele sociálních služeb a za všechny kolegyně a kolegy posílám toto poděkování a přeji
vám všem hodně trpělivosti ve vaší práci.
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KOP!E - Obecní úřad lvaň, starostka lvana Macková
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