Vážená pani riaditeľka,
Oslovujeme Vás v predvianočnom čase, v čase keď vnímame život a jeho úskalia
zvlášť citlivo. Vo Vašom mene oslovujeme všetkých vašich zamestnancov, nech už
pracujú na ktorejkoľvek pozícii.
Bez problémov posielame malé deti do škôlky alebo letných táborov, žiakov do škôl,
na zahraničné pobyty a stáže, chodíme do kúpeľov, ... . proste využívame služby, ktoré
potrebujeme, chceme a ktorým dôverujeme. Avšak len Vaša služba, ak je to len služba,
je o niekoľko poschodí vyššie. Ani jedna z uvedených a im podobných totiž nie je
nevyhnutná, len ju chceme. Podstatné je však, že ani jedna z nich nenahrádza rodinu.
To robíte len Vy. V surovej legislatíve je pre Vás naša manželka, mama, stará mama, ...
„klient“ alebo „poberateľ“. My však z dennodenných skúseností vieme, že je to viac.
Vidíme a veľmi si ceníme, že vzťah Vašich zamestnancov k nej je viac ako
profesionálny. Dokážete jej zabezpečiť starobu pri jej zdravotnom stave takú, ako by
sme mi nikdy nedokázali. Dokážete s nami komunikovať a v tomto hroznom
epidemiologickom stave vytvárať podmienky na kontakty tak, že stále cítime , že sme s
ňou. Neviete si predstaviť, čo to pre nás znamená.
Pani riaditeľka, máte úžasných zamestnancov a boli by sme veľmi radi, keby vedeli, že
to o nich vieme. Udržte si prosím kultúru organizácie, ktorá vníma potreby a pocity
nielen vašich „klientov“ ale aj tých, ktorí boli nútení o Vaše služby požiadať. Títo
všetci spolu s Vami sú totiž akousi rodinou. Preto v toto vianočnom čase sme mysľou
nielen s našou manželkou, mamou a starou mamou ale aj so všetkým Vašimi
zamestnancami, ktorí jej vytvárajú viac ako ilúziu domova.
Ďakujeme!
Manžel, synovia, nevesty, vnúčatá. pravúča a ostatné príbuzenstvo B
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Vážená pani riaditeľka,
dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za kvalitne odvedenú prácu
počas vážnej epidemiologickej situácie v súvislosti s Covid 19. Počas
tejto, pre Vás náročnej doby, ste sa potýkali s rôznymi problémami,
nedostatkom
pomôcok,
finančných prostriedkov a personálu,
a napriek týmto prekážkam sa Vám podarilo túto náročnú situáciu
s obdivom zvládnuť. Mnohí z Vás boli vystavení nákaze, psychickému
a fyzickému vyčerpaniu, aj napriek tomu ste vo svojom úsilí a práci
nepoľavili.
Úprimne ďakujem celým kolektívom pracovníkov Vašich zariadení za
príkladnú
starostlivosť
o klientov
a pochopenie
s rodinnými
príslušníkmi klientov. Prajem im hlavne veľa zdravia, osobných
a pracovných úspechov.
Ako člen komisie sociálnej pomoci a rodiny ŽSK Vás chcem
ubezpečiť, že budem apelovať na vedenie úradu ŽSK, aby ste za túto
náročnú prácu boli adekvátne odmenení.

S úctou
Ľubomír Sečkár

Vážená pani riaditeľka,
dodatočne sa Vám chcem poďakovať za ústretovosť pri odsúhlasení mimoriadneho termínu na návštevu
mojej maminy. Mojej manželke, s ktorou žijeme v B , sa po prekonaní covidu viac ako 10 mesiacov
nepodarilo vrátiť do normálneho života. Preto aj moje návraty do rodného Liptova nie sú tak časté, ako to
bolo pred rokom. O to viac si Vážim celý Váš kolektív, že mi umožnil v týchto zložitých časoch aspoň krátku
chvíľu stráviť pre mňa s najvzácnejším človekom.
Prajem nielen Vám, ale aj všetkým v Centre pre seniorov, aby ste v zdraví a bez vážnych problémov prežili
obdobie, ktoré bude v najbližších týždňoch určite veľmi komplikované a hlavne ďakujem za starostlivosť
a opateru.

S pozdravom a úctou I
05.11.2021

