Biografie klienta a vzpomínkový kufřík
V našem domově využíváme práci s biografií klienta. Biografií se rozumí životní historie klienta. Na základě
znalostí klientova životního příběhu můžeme poskytovat adekvátní sociální službu zaměřenou na individuální
péči a potřeby klienta. V biografii lze nalézt odpovědi na to, jak dobře pečovat o konkrétního člověka.
Při získávání informací o klientovi vycházíme z jeho biografie, z historicko-společensko-kulturních aspektů
doby a regionálních specifik. Informace získáváme nejen od samotných klientů, ale snažíme se spolupracovat i
s rodinou.
Prvním krokem ke zpracování biografie může být i vytvoření vzpomínkového kufříku pro Vašeho blízkého,
který se stěhuje do našeho zařízení. A proto bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci na jeho vytvoření. Starší
lidé se v moderní době často cítí ztraceni a nepochopeni. Setkávají se s novými věcmi, které obtížně chápou.
Při změně prostředí, ve kterém se senior pohyboval celý život, se vytrácí návaznost na vzpomínky z vlastního
života. Chybí kontakt s věcmi a prostředím, které vytvářelo pocity jistoty a domova. I při nejcitlivější péči,
kterou se snažíme v našem zařízení poskytnout, nenahradíme plně domov a úzké vztahy s rodinou.

Rádi bychom s Vaší pomocí vytvořili kufříky, které budou alespoň minimálně ztracené vazby nahrazovat a
symbolicky vyjadřovat důležité momenty klientova života. Vzpomínkový kufřík by měl našemu klientovi dát
odpovědi na důležité otázky (kým jsem byl, jak jsem žil) a může se také stát dobrým prostředkem k navázání
komunikace s rodinou i zaměstnanci.
Výhodou kufříku je možnost kdykoli ho zavřít nebo nechat otevřený a povídat si nad fotografiemi,
pohlednicemi nebo si vyprávět o divadle či přírodě a přitom držet v ruce květinu, divadelní program nebo
oblíbený hrnek na čaj apod.
Pokud budete mít zájem o vytvoření vzpomínkového kufříku, požádali bychom Vás o shromáždění drobných
věcí, které provázeli Vašeho blízkého životem. Pokud doma nenajdete kufřík, můžete na uložení věcí použít
např. obyčejnou krabici.
Uvítáme proto zapůjčení rodinných fotografií a poskytnutí doplňujících informací ze života osoby blízké.
Děkujeme za Vaše pochopení i pomoc.

