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ÚVODNÍ SLOVO PANA ŘEDITELE
Vážení obyvatelé domova, vážení
zaměstnanci,
je mou milou povinností napsat
úvodník

prvního

Seniorského

čísla

našeho

zpravodaje

v roce

2018. Máme za sebou úspěšný rok
2017, ve kterém jsme stejně jako
v létech minulých posunuli laťku
kvality poskytované péče kousek
výše a také jsme za plného provozu dokončili další práce na zvelebení prostředí
domova. Neplánovaně jsme také museli opravovat střechu našeho domova, kterou
nám 8.9.2017 zapálili dosud neznámí vandalové.
Z dokončených plánovaných akcí bych vyzdvihl stavební a sadové úpravy naší
zahrady, úpravy varny našeho stravovacího útvaru a doplnění signalizace na
pokojích uživatelů oddělení D0. Nemůžu tedy jinak než Vám všem moc poděkovat
za trpělivost, se kterou jste realizaci akcí v průběhu roku snášeli. Všem
pracovníkům patří velký dík za zvýšené pracovní úsilí, které museli v souvislosti s
těmito pracemi vynaložit.
V minulém roce jsme také obnovovali vybavení našeho domova. Z těchto
dokončených akcí si nejvíc cením toho, že jsme zakoupili 3 mobilní zvedáky,
doplnili jsme systém suché vodní masáže a pořídili jsme nové stroje do kuchyně.
Vážení obyvatelé domova, vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych Vám všem,
Vašim rodinám, přátelům a známým popřál do roku 2018 hlavně pevné zdraví, co
nejvíce lásky, štěstí a pohody. Zároveň mi dovolte jako každým rokem
vzpomenout na všechny klienty domova, kteří nás v roce 2017 opustili a tak
nemohli přivítat nový rok. Věřím, že v našich vzpomínkách stále zůstávají.

Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel domova
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ UŽIVATELŮ
Děkujeme všem za vánoční přání a některá z nich zde uvádíme:
Přeji všem pracovníkům domova pro seniory radostné a pohodové prožití
vánočních svátků. V novém roce pevné zdraví, štěstí v rodinném i
pracovním životě. Děkuji všem, kteří mi pomáhají a pečují o mne. Vážím si
jejich náročné a těžké práce, která vyžaduje nejen fyzickou zdatnost, ale i
v některých případech i psychiku. Není vždy jednoduché „udržet nervy na
uzdě“. Jsme staří, mám e své neduhy, nálady – dobré i špatné – a mnohdy to
odnášejí i ti, kteří o nás pečují.
Všem ještě jednou děkuji a přeji vše nejlepší.

Venclová Vlasta, oddělení č. 3

Šťastné a veselé prožití svátků vánočních, Silvestra a pevné zdraví pro celý
nový rok 2018 přeji všem zaměstnancům, zdravotním a ošetřovatelským
pracovnicím i pracovníkům.

Drozdová Jiřina, oddělení č.1
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ANALÝZA SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ
SE SLUŽBOU 2017 A JEJÍ VYHODNOCENÍ
Dotazníkové otázky jsou koncipovány tak, aby bylo možno zjistit, zda
je plněn veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady
práce), který je stanoven a zda je tento v souladu s potřebami
uživatelů domova.
Každé z uvedených kritérií vnímáme jako splněné, pokud více než 85%
respondentů vyjádřilo svou spokojenost. Respondenti odpovídali na
16 otázek formou ano, ne, nevyužívám a možností doplnění
poznámky (důvodu). Dotazníkové šetření je určeno pro orientované a
částečně orientované uživatele, jedná se celkem o 155 uživatelů. Do
dotazníkového šetření se zapojilo 88 respondentů, což je 45 % všech
uživatelů.

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujících osob: rodinných
příslušníků, dodavatelů, dobrovolníků a stážistů za rok 2017
Za rok 2017 se zapojilo do dotazníkového šetření celkem 25 osob,
jednalo se o rodinné příslušníky. Celková spokojenost s kvalitou
poskytované služby byla vyšší než 85%, a tímto byl stanovení cíl
splněn.
Podrobné zprávy o výsledcích dotazníkových šetření jsou k dispozici u
vedoucí oddělení. Všem děkujeme, že se zapojili a vyjádřili svůj názor.
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Výsledky šetření v porovnání s předchozími roky
SPOKOJENOST

SPOKOJENOST

SPOKOJENOST

2017

2016

2015

96%

100%

97%

94%

100%

93%

95%

96%

97%

92%

97%

96%

95%

98%

94%

92%

100%

97%

93%

98%

100%

85%

86%

100%

Spokojenost se stravou

71%

79%

97%

Spokojenost s nabídkou zboží v kantýně

61%

100%

89%

Spokojenost s přístupem pracovnic úklidu

96%

96%

97%

85%

89%

97%

94%

80%

100%

88%

94%

100%

92%

90%

88%

Spokojenost s chováním pracovníků

95%

96%

87%

Spokojenost s dobrovolníky

67%

100%

100%

Celkem zapojených respondentů

45%

30%

16%

CELKOVÁ SPOKOJENOST

88%

94%

96%

Spokojenost s možností trávit svůj volný čas
podle sebe
Spokojenost s ohleduplností pracovníků na
tempo při oblékaní, koupání
Spokojenost se zájmem pracovníků o mé
přání a potřeby
Spokojenost

s

poskytovanou

péčí-

mytí,

hygiena
Spokojenost s ubytováním
Spokojenost s poskytovanou péčí - volný čas,
kroužky, přednášky, cvičení
Spokojenost s přístupem všeobecný sester
Spokojenost s poskytováním informací o mém
zdravotním stavu

Spokojenost s poskytovanými informacemi o
mých financích
Spokojenost s četností kontaktu s vedením
organizace
Spokojenost s poskytovanými informacemi jak
podat stížnost/pochvalu
Spokojenost s poskytovanými informacemi o
našem zařízení

Mgr. Jarmila Holášková
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VEDENÍ S UŽIVATELI
ze dne 14. 12. 2017, 15:00
Každoročně proběhlo setkání uživatelů a rodinných příslušníků
s ředitelem a vedoucími útvaru. Bylo projednáno plnění plánu
činností, které si organizace pro rok 2017 stanovila.
Uživatelé byli ředitelem Ing. Jurajem Chomičem, MBA informováni
o změně v organizační struktuře, kdy došlo ke sloučení zdravotní
útvaru s ošetřovatelským útvarem, který vede Miluše Čihařová a
zrušení místa fyzioterapeuta ve prospěch pracovníka v přímé péči
na D1. K významným stavebním akcím tohoto roku patří rekonstrukce, modernizace a výmalba stravovacího provozu, výmalba
oddělení D1 a D3 a malba schodiště sekce A, rozšíření pracovny
pro pracovníky přímé péče na oddělení D3, rozšíření vstupu do
koupelny na oddělení D4, vybudování sprchového koutu na oddělení

D3,

prosvětlení

knihovny

a

rekonstrukce

zahrady

s vybudováním jezírka, voliéry, venkovního osvětlení a zatravnění
ploch. Zároveň byly uskutečněny nákupy hmotného a drobného
hmotného majetku jako např. zvedacího zařízení pro uživatele,
nástavby na suchou vodní masáž, šokovacího zchlazovače, pasivních matrací, toaletních křesel pro uživatele, směšovacích zařízení pro dezinfekci, kráječ chleba atd. Daří se snižovat fluktuaci
zaměstnanců, přestože došlo k nárůstu platů, odchází zaměstnanci pracovat do jiných oblastí. Bojujeme se syndromem vyhoření. V tomto toce proběhlo několik kontrol, které všechny dopadly
8
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velmi dobře. Probíhá přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými domovy pro seniory. Pro rok 2018 je předpoklad, že se
bude realizovat klimatizace na oddělení D4 a bude nainstalován
inteligentní systém kontroly topné soustavy. Dle vedoucí sociálního útvaru Mgr. Jarmily Holáškové, DiS. dochází ke změně
skladby uživatelů, zvyšuje se počet osob ve třetím a čtvrtém příspěvku

na

péči

a

počet

uživatelů

s poruchami

orientace.

S ohledem na to, jsou zaměstnanci školení v jiných modelech péče: např. biografický model péče u zaměstnanců na oddělení D1,
stravovací model Bon Appetit pro zaměstnance na oddělení D3,
paliativní péče aj. Proběhlo dotazníkové šetření na spokojenost
uživatelů, jsme rádi za každou pozitivní i negativní připomínku.
Vedoucí zdravotního a ošetřovatelského útvaru Miluše Čihařová
hovořila o úspěšném obhájení reauditu nutriční péče a reauditu
podpory kontinence a péče o inkontinentní klienty, nadále se pokračuje v plnění paliativní péče. Upozornila na nedostatek všeobecných sester na trhu práce. Závěr setkání pařil k různým dotazům, diskuzím a připomínkám.
Všem děkujeme za účast. Celý zápis je k dispozici u vedoucího
oddělení.

Mgr. Jarmila Holášková
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VALORIZACE DŮCHODŮ A ZVYŠOVÁNÍ
CEN ZA SLUŽBY V DPS KAMENEC 2018

Od lednové splátky důchodu dochází k valorizaci důchodu. Všechny
státní důchody se zvýší. Oproti minulým rokům je zvýšení důchodu
značně vyšší, většinou v rozmezí 400 Kč až 600 Kč. Každý důchod se
skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu se od lednové splátky důchodu zvyšuje o 150
Kč (z 2 550 Kč na 2 700 Kč) a procentní výměra důchodu se zvyšuje o
3,5 %.
Pro zvýšení státního důchodu není potřeba vyplňovat žádné formuláře
nebo dokládat nějaké rozhodné skutečnosti. Od ledna se tedy zvýší
řádný starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchody (prvního,
10
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druhého a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké
a sirotčí důchod).
Od ledna 2018 se rovněž zvyšují i ceny za poskytované služby, a to u:
- ubytování o 3,- Kč,
- stravování o 10,- Kč.
S každým uživatelem je nově sepsán dodatek ke smlouvě o poskytování sociálních služeb s jeho účinností od 1.1.2018, ve kterém se nově
stanovuje zvýšená úhradě za ubytování a stravování. Dodatek bude
uživateli předložen k podpisu, přičemž jeden dodatek zůstává uživateli a druhý je založen ve spisové dokumentaci.
U polovičních porcí denní stravovací jednotky je nově stanoveno: celá
snídaně, celá svačinka, ½ oběda, celá druhá svačinka, ½ večeře (dříve
byla celá večeře).
Stále platí, že každému uživateli musí zůstat min. 15% příjmů, 85%
příjmů jde na úhradu poskytnutých služeb v domově pro seniory až do
její výše. V případě, že těchto 85% nepokryje plnou úhradu, platí uživatel tzv. částečnou úhradu, ztrácí však nárok na odhlášky stravy a na
ubytování v jednolůžkových pokojích.
Chybějící částku do plné úhrady si uživatel může hradit sám (na úkor
svého 15ti procentní minimálního zůstatku) nebo prostřednictvím rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby.
Mgr. Jarmila Holášková

11

Seniorský zpravodaj

KNIHOVNA 2018
I v roce 2018 je Vám knihovna plně k dispozici v 1. pololetí v těchto dnech:
10. ledna 2018
24. ledna 2018
7. února 2018
21. února 2018
7. března 2018
21. března 2018
4. dubna 2018
18. dubna 2018
2. května 2018
16. května 2018
30. května 2018
13. června 2018
27. června 2018
Vždy ve středu od 13,00 do 15,00 hodin
Rekonstrukce – knihovna je díky rekonstrukci, přesněji vybudování okna
nově lépe provzdušněná a také je zde lépe přivedeno přirozené denní
osvětlení.
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V knihovně se půjčují knihy a je zde přístup na – Internet – a – SKYPE
(umožňuje zdarma telefonovat, posílat zprávy a komunikovat s rodinou a
přáteli s využitím videa) - v čase podle individuální dohody s aktivizačními
pracovnicemi a také v době půjčování knih (viz výše);
Půjčují se zde - zvukové knihy.
K poslechu nahrávky mluveného slova se používá přehrávací zařízení, které
Vám rádi zapůjčíme na patrech. Zvuková kniha je ve formátu CD i v digitálním formátu MP3.
V knihovně je k dispozici stolní kamerová lupa pro pohodlné čtení.
V knihovně jsou pro letošní rok nově k dispozici tyto tituly:
 BODELSEN, Anders, 1937 :Hra o peníze : Mysli si číslo : Peníze a život - kriminální příběhy
 BOHDALOVÁ, Jiřina, 1931 : Měla jsem štěstí na lidi - vzpomínky
 BOROVIČKA, Václav Pavel, 1920-2004 : Scotland Yard zasahuje - kriminální
případy
 ECO, Umberto, 1932-2016 : Jméno růže - historické příběhy - historické
detektivky
 FENDRYCH, Martin, 1957 : Slib, že mě zabiješ : blogoromán, psychologické
romány - milostné vztahy
 FOUSEK, Josef, 1939 : Úsměv je lék : příběhy, fejetony, texty, básně, satira
 FRÝBOVÁ, Zdena, 1934-2010 : Robin, humorné příběhy
 GITZINGER, Peter, 1967 : Zábavná kniha o lékařích, lékaři - humor
 GULBRANSSEN, Trygve, 1894-1962 : Věčně zpívají lesy, rodinná sága – Norsko
 GULBRANSSEN, Trygve, 1894-1962 : Vane vítr z hor, rodinná sága – Norsko
 GULBRANSSEN, Trygve, 1894-1962 : Není jiné cesty, rodinná sága - Norsko
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 HNÍZDIL, Jan, 1958 : Mým marodům : jak vyrobit pacienta lékaři - pacienti nemoci - fejetony
 HOLCOVÁ, Milena, 1954 : Láska v moll, román pro ženy - milostné vztahy –
stárnutí
 HRABAL, Bohumil, 1914-1997 : Městečko, kde se zastavil čas ; Něžný barbar ; Příliš hlučná samota - povídky
 KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa, 1964 : Přítelkyně, romány pro ženy
 MACDONALD, Betty, 1908-1958 : Vejce a já, humorné příběhy - venkovské
příběhy
 MOSEROVÁ-DAVIDOVÁ, Jaroslava, 1930-2006 : Historky : na koho se nezapomíná na osobnosti - vzpomínky
 PAVEL, Ota, 1930-1973 : Fialový poustevník : Smrt krásných srnců ; Jak
jsem potkal ryby, životopisné vzpomínky - světová válka 2. , 1939-1945
 PILCHER, Rosamunde, 1924-1999 : Ve znamení Blíženců, příběhy o ženách
 QUEEN, Ellery : Třikrát Queen otec a syn : Zločin v římském divadle ; Zločin v
obchodním domě ; Zločin v holandské nemocnici, detektivní romány
 ŠIMEK, Miloslav, 1940-2004 : Povídky, humoristické povídky
Nové zvukové knihy
 BOUČKOVÁ, Tereza, 1957 : Šíleně smutné povídky, české povídky
 HAŠEK, Jaroslav, 1883-1923 : Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, světová válka, 1914-1918 - humoristické romány
 NEPIL, František, 1929-1995 : Dětem české pohádky - české příběhy
 NESVADBOVÁ, Barbara, 1975 : Pralinky, české společenské povídky
 SUCHÝ, Jiří, 1931 : Šest vánočních povídek (a ani jedna smutná). Vánoční
písničky připomíná Jitka Molavcová, české povídky - Vánoce

Mgr. Ilonka Nemeškalová, oddělení č.1
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás informovat o druhém kole Voleb
Prezidenta Republiky, které se uskuteční 26. ledna 2018.
Voleb

se

v kulturních

můžete

zúčastnit

místnostech

zde

nebo

v zařízení

naproti

v ZŠ

na

jednotlivých

Bohumínská,

patrech

kde

bude

instalována volební místnost.
K volbám si prosím přineste:
 občanský průkaz.
 vybraný volební lístek kandidáta na prezidenta
 Uživatelé, kteří nemají trvalý pobyt zde v zařízení, si s sebou přinesou
voličský průkaz.
V prvním kole za DPS Kamenec volilo 74 uživatelů.

Bc. Martina Procházková
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU

V zimních měsících 2017 – 2018 nás ctí zapůjčením svého díla, fotografií,
profesionální fotograf Marek Hlaváč z Bruntálu. Díky jemu můžeme v našem
zařízení, v Domově pro seniory Kamenec v Ostravě, shlédnout průřez jeho
dosavadní tvorby prostřednictvím fotografií jak barevných, tak černobílých.
Téma jeho díla je zejména příroda, ale také lidé či starobylé památky a
stavby.
Fotograf Marek Hlaváč se nechává při své práci inspirovat krásami nejen
naší republiky, ale i cizích zemí, jako jsou Irsko, Island či Holandsko.
Dnes zkušený fotograf, který započal svou tvorbu v dětství, sklízí úspěchy
ve fotografování. V současné době pracuje jako policista na oddělení
kriminalistické techniky a tudíž fotoaparát ke své práci nezbytně potřebuje.
Techniku využívá digitální, dílo různě zpracovává na papíře i na plátně.
Zveme Vás proto na úchvatnou scenérii přírody a nejen ji na fotografii, která
je pro Vás připravena na chodbách ve 3.patře našeho zařízení.

Marcela Losová, DiS.
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REHABILITACE V SUTERÉNU
Tímto článkem se Vás,
obyvatele tohoto zařízení,
pokusíme blíže seznámit
s procedurami a aktivitami,

které

Vám

nabízí

zdejší rehabilitace.
Někteří jste se seznámili
s různými rehabilitačními
středisky už dříve, v místě
svého bývalého bydliště,
ale mnozí z Vás již cestu
tady k nám do suterénu
našli

a

některé

z procedur, které nabízíme, tak zažili nebo právě
stále zažívají na sobě.
Pro ty z Vás, kteří stále
netuší, co od zdejší rehabilitace mohou očekávat a žádat, jsme sestavili seznam aktivit a procedur
spolu s jejich účinky na organismus.:
Měkké a mobilizační techniky – Rukama fyzioterapeuta jsou uvolňována bolestivá místa v kůži, svalech, šlachách a kloubech.
Suchá vodní masáž – Probíhá vleže na vyhřátém vodním lůžku, kde trysky
masírují oblast zad a nohou namísto maséra.
Vířivá koupel – Ve speciální vaně s tryskami pro horní nebo dolní končetiny
se provádí masáž pod vodou. Slouží k uvolnění a relaxaci.
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Motomed – Připomíná malý rotoped, který pomocí zabudovaného motorku
může ulehčit šlapání do pedálů nohama nebo rukama. Zlepší Vaši aktivitu a
kondici.
Kontaktní elektroléčba – Pomocí přísavných elektrod jsou přenášeny do těla
různé léčebné elektrické proudy. Ty se užívají nejčastěji ke zmírnění bolesti
a zlepšení hojení.
Bezkontaktní elektroléčba – Modernější forma elektroterapie přikládaná bez
kontaktu elektrod s kůží (tedy i přes oblečení a sádru).
Magnetoterapie – Prostřednictvím různě velkých dek a kruhů na Vaše tělo
působí magnetická energie, která ovlivňuje funkci buněk. Účinky jsou velmi
rozsáhlé (např.: regenerace tkání a nervové soustavy, zlepšení prokrvení a
posílení kostí).
Lymfodrenáž – Masážní přístrojové kalhoty pro zlepšení oběhu lymfy pomáhají hlavně k zmírnění bolesti a otoků.
Relaxace a světlo – Pohodlná polohovací křesla a světlo napodobující atmosféru prosluněného dne. Pomáhají proti únavě a zlepšují náladu v období
zimních měsíců.
Oxyterapie – Inhalace zvýšené koncentrace O2 – kyslíku – pro lepší okysličení a prokrvení tkání.
Kryoterapie – Hlavice přístroje zchladí malé místo na kůži. To je dobré
k zmírnění zánětu a bolestivosti.
V případě zájmu máte možnost se s námi osobně poradit, která z procedur
a aktivit je pro Vás v danou chvíli nejvhodnější. Pokud se z nějakého vážného důvodu nebudete schopni sami ani s pomocí dostavit Vy k nám (nemožnost chůze), s mnohými z přístrojů se můžeme dostavit my za Vámi domů.
I pouhá procházka do suterénu může být pro Vás zpestření všedního dne.
Ne v každém sklepě je jenom tma…

Lenka Kubíková
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POZVÁNKA DO ATELIÉRU V 2. PATŘE

Vážení uživatelé, dovoluji si Vás tímto pozvat na aktivitu konanou každé
úterý a pátek v ateliéru v 2. patře vždy dopoledne od 9.30 hodin do 11 hodin a odpoledne od 14 hodin do 15.30 hodin.
V ateliéru Vás přivítá a bude s Vámi po celou dobu tvorby naše volnočasová
pracovnice pro aktivizační činnost Lucie Strelecká, která Vám vždy ochotně
poradí a vypomůže. V ateliéru si můžete vyrobit hedvábný šátek, technikou
barvení nebo vlastní mýdlo. Prostředky a materiál Vám budou poskytnuty
bezplatně.
Jste srdečně zváni.

Mgr. Blanka Janošková
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103. NAROZENINY JOSEFA MRKVIČKY

15.12.2017 jsme oslavili 103 let pana Josefa Mrkvičky. K významným narozenám mu osobně popřál ředitel Domova pro seniory Kamenec Ing. Juraj
Chomič, MBA s dalšími zaměstnanci a zástupci Městského obvodu Slezské
Ostravy. Pan Josef se narodil 15. 12. 1914 v Opatovicích u Čáslavi ve Středočeském kraji. Na Ostravsku žije od svých 15 let. S manželkou Drahoslavou vychovali dvě děti syna a dceru a dvě vnoučata. Mezi jeho koníčky patřila péče o zahradu a dům. V současné době mu dělají radost návštěvy rodiny. V našem zařízení je od roku 2015. Přejeme mu pevné zdraví do dalších let !!!
Více na internetových stránkách Moravskoslezského deníku, na stránkách DPS
Kamenec.

zdroj: www.dpskamenec.cz
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KOSÁK PŘÍVOZÁK
Dne 22.11.2017 jsme se jako každý rok
zúčastnily soutěže Kosák, kterou pořádá
domov pro seniory Slunovrat v Ostravě –
Přívoze

za

Ostrava.

I

podpory
letos

Statutárního

jsme

zde

měli

města
svou

zástupkyni – soutěžící paní Lidii Hlubockou
s oddělení D3.
Každý rok jsme získávali prvenství. V tomto
roce se nám příliš nedařilo a celkově jsme
se umístili na 2. místě.
Přesto neztrácíme naději a již nyní se
připravujeme na nadcházející ročník.

Mgr. Blanka Janošková
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VERNISÁŽ– ARTSENIOR NA PIATKE
Dne 23. listopadu 2017 jsme
završili

naši

přeshraniční

spolupráci v rámci projektu
PARTNERSTVÍ
ČTYŘKY,

a

aktivitou
„Vernisáž
piatke".

SLEZSKÉ
to

pod
–

poslední
názvem

Artsenior

Tato

na

projektová

aktivita, jejímž organizátorem byl MDPS v Rybníku, proběhla v prostorách
městské knihovny v Rybníku a byla vskutku důstojným zakončením
celoročního setkávání zaměstnanců a klientů čtyř spřátelených domovů.
Vernisáže se zúčastnilo 22 osob z našeho domova. V samotném úvodu bylo
poděkováno vedením domovů za velmi pěknou spolupráci a zdárný průběh
všech realizovaných aktivit. Následně proběhlo ocenění klientů ze všech
partnerských domovů, kteří se velmi aktivně zapojovali do projektových
aktivit, z našeho zařízení získalo ocenění pět klientů. Poté jsme měli
možnost shlédnout výstavu fotografií a výrobků (loutky, lapače snů,
bavlněné šátky, kravaty, zástěry, ozdobné šperky), které vznikly v rámci
tohoto projektu. Zavzpomínali jsme spolu na krásná místa našich
mikroregionů, která jsme společně navštívili a přátelskou atmosféru, která
vždy panovala a upevňovala naše přátelství. Bohatý raut a obdarování
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drobnými upomínkovými předměty s publicitou projektu byly tou skutečnou
tečkou našeho setkávání. Přesto, že náš projekt byl tímto oficiálně ukončen,
loučili jsme se se slovy „a brzy na shledanou".

Ing. Šárka Kutějová

projekt: PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY
Akce spolufinancována z Operačního programu INTEREG V-A Česká republika – Polsko

23

Seniorský zpravodaj

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA NA KAMENCI
Projekt

Českého

Ježíškova
přání

rozhlasu

vnoučata

osamělým

splnil

seniorům.

Jedno takové nezastavilo ani
špatné

počasí

a

pětadevadesátiletý pan Karel
Palarčík se po letech podíval
na

legendární

stadion

na

ostravský

Bazalech.

Pan

Karel Palarčík se kvůli zdraví
už roky dívá na fotbal jen v
televizi. Přál se, podívat se na
Bazaly,

kde

Baník

Ostrava

zažil své nejslavnější chvíle.
To

se

mu

30.11.2017

prostřednictvím

Ježíškových

vnoučat splnilo a pan Karel
Palarčík

se

mohl

osobně

podívat do síně slávy na stadionu, pohovořit se zástupci Baníku Ostrava a
vyfotit se s hráči.
Letos se do projektu zapojil Domov pro seniory Kamenec, kterému bylo
splněno 23 přání, od zakoupení malého rádia pro uživatelku až po získání
drobností do plesové tomboly. Všechny přání byly v mžiku rozebrané a
všechny se postupně doručily a uskutečnily jak v zařízení tak i mimo ně.

Mgr. Jarmila Holášková
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ODLESKY STARÝCH MISTRŮ

Uchvacující výstavu kopií známých výtvarných pláten od gotiky po současnost,
jejímž autorem je otec Josef Gazda, jsme navštívili v úterý 5. prosince 2017 od 15
hodin v DPS Slunovrat v Přívoze. Slavnostní zahájení probíhalo od 15 hodin. Po
úvodním slovu pana ředitele zařízení Domova Slunovrat v Ostravě – Přívoze, pana
V. Curyla, jehož pozvání jsme přijali a výše uvedený domov tuto výstavu
zorganizoval, zazněly tóny vážné hudby v podání paní K. Grulové, která zpívala a
klavírní doprovod obstaral pan profesor Z. Pěčka.
Následoval krátký proslov z úst autora vystavovaných děl, jenž byly v tomto
rozsahu vystavovány vůbec poprvé. Hluboký emoční zážitek ze shlédnutí precizně
vytvořených kopií světově známých výtvarných děl, vystavených v nejslavnějších
galeriích, byl v závěru vernisáže umocněn precizně a decentně připraveným
rautem pro návštěvníky vernisáže.
Velmi děkujeme za pozvání a skládáme obdiv k takto dokonalé prezentaci
výtvarného umění.

Eva Košárková
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ZDRAVÝ SVĚT SENIORA NA STOLE

Dne 7. 12. 2017 proběhla v odpoledních hodinách v multifunkční místnosti
našeho zařízení tato akce již po dvanácté. Menu pro 18 přihlášených osob z řad
našich uživatelů a také rodinných příslušníků připravovaly kuchařky Romana
Kocmánková a Margarita Tavandzi. Dle potlesku a spokojených výrazů na tvářích
zúčastněných doufáme, že akce sklidila úspěch a již nyní plánujeme další menu
na akci, kterou plánujeme uspořádat v novém roce 2018.
Péče o stravování je samozřejmě součástí základní zdravotní a sociální péče a
z tohoto základu se zrodil nápad a realizace projektu „Zdravý svět seniora na
stole“. Cílem projektu je seznámení uživatelů Domova pro seniory Kamenec se
zdravými jídly české a zahraniční kuchyně. Jídlo a výživa by měly být ve vyšším
věku požitkem, radostí a důvodem společenského setkávání. Výstupem projektu,
by měl být Receptář, který by měl být různorodý a zároveň by měl obsahovat
pokrmy dle zásad zdravé výživy.
MENU: Kaviárové toasty, Rybí polévka, Smažený telecí řízek, Bramborový salát
speciál, Medovník paní Margarety

Monika Šafrancová, DiS. NT
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SENIORKY PLETOU PAPUČKY
NOVOROZENCŮM

Dne 8.12.2017 jsme předávali spolu s naší seniorkou paní Blaženou Rakušanovou
desítky uháčkovaných a pletených papuček a čepiček pro novorozenecké oddělení
Fakultní nemocnice v Ostravě. Již čtvrtým rokem se zapojujeme do solidárního
mezigeneračního projektu, ve kterém napomáháme těm nejslabším a nejmenším.
Ručně vyrobené papučky a čepičky jsou určeny zejména pro nedonošené děti
v inkubátorech.
Jsem velmi rádi za přijetí ze stran zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostravy a za
jejich laskavý přístup, za ochotu a čas, který uživatelky paní Blažena Rakušanová
z 2.patra a paní Ludmila Szydlowská z 3.patra věnují pletení pro novorozence.

Mgr. Jarmila Holášková
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
KONZERVATOŘE

Adventní pohodu nám do Domova pro seniory přinesli 13.12.2017 studenti
2. ročníku herectví Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
V jejich nastudování jsme shlédli zábavné a i poučné příběhy z pera
italského salesiána Bruna Ferrera, zarámované časovým úsekem od adventu
do tří králů, s vánočním vyzněním a tématikou. Zazněly také písně Dej bůh
štěstí tomu domu, Purpura, Půlnoční i nejoblíbenější píseň vánoc Tichá noc
zazpívaná i v němčině (Stille Nacht, heilige Nacht). Toto netradiční
vystoupení se andělsky dotklo duše mnohých z nás.

Radka Řezaninová
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PROJEKT REMINISENCE 2017

V průběhu roku 2017 jsme se zúčastnili projektu pořádaného
Statutárním městem Ostrava pod názvem Reminisence seniorů jídlem.
Byly jsme přítomni při třech setkáních, které se konaly v Nové radnici.
Dále jsme se připojili i k výstavě výrobků seniorů z domovů, která se
konala v nákupním centru Fórum Nová Karolína v 1. patře. Představili
jsme zde nejenom výrobky, ale i fotografie uživatelů, kteří se připojili
se svými výrobky, a byly instalovány při výstavě. Výstava byla
ukončena v polovině ledna 2018.

Mgr. Blanka Janošková
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MŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
Nastoupila jsem na Kamenec 20.6.2016 byl deštivý den. Moji kluci Kája a
Pavel na mne čekali celé dopoledne. Mě bylo do pláče, ale byla jsem mile
překvapená, jaké mne čekalo přivítání. Sestry Ivanka, Marcelka a paní
vedoucí Blanka Janošková, že ten den byl jako vzkříšení. Moc jsem si přála,
aby ten den neskončil. Ale když je člověk sám, přicházejí také stresy a
musíme je překonat. Mne pomohla malá Ivetka, řekla mi ostře, zítra se
půjdete umývat k umyvadlu, protože na to máte a my Vám pomůžeme. Byl
to můj anděl strážný, ale všechny sestry byly hodné ke mně a konečně jsem
začala uvažovat, že musím sestrám také ulehčit a když od nich slyším „jste
šikovná“, je to pohlazení a dodají , tak další chuť do života.Jsem zde již
druhý rok. Ale hodnotím rok 2016, kde bylo mnohem více aktivit pro nás
uživatele

domova,

třeba

nezapomenutelné

odpoledne

do

večera

s lucerničkama, kdy paní vedoucí každému účastníku zapálila v lampičce
čajovou svíčku. Večer skončil horkým čajem a písničkami, kde Petr hrál na
kytaru. Také opékání párku s písničkou na harmoniku a veselo, to nám bylo
dobře. Tento rok 2017 byl také dobrý zásluhou paní Blanka kde nám na
filmu dala poznat různé krajiny, kde naši lidé v této krajině pracovali. My se
dozvěděli mnoho zajímavých věcí, díky za to obohacení pro nás uživatele.
Také jsme zde viděli Prodanou nevěstu a další jiné filmy. K Vánocům nám
přišli zahrát a zazpívat studenti z konzervatoře z Ostravy, moc krásné,
děkujeme paní Blance za všechny akce co pro nás vykonává a bude
vykonávat. Ale také chci všem moc, moc poděkovat, že se o nás starají,
promiňte neznám jejich jména, ale hodně lidí mám v srdci a ráda se s nimi
potkám. Přeji každému hodně zdraví, také štěstí a vše nejlepší.

Uživatelka DPS Kamenec Inge Glumbíková
2. oddělení
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DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnická činnost v Domově vede ke zkvalitnění péče o naše klienty.
Dobrovolníci dělají spoustu užitečných věcí, aniž by očekávali finanční
odměnu.
Dobrovolnictví otevírá Domov široké veřejnosti, vytváří prostor pro setkání
lidí všech generací, vede k prolínání světa zdravých a nemocných a
umožňuje sdílení životních osudů.
Dlouhodobě spolupracujeme v této oblasti s dobrovolnickým centrem ADRA
Ostrava,

dále

pak

s ArcelorMittal

a

s internetovými

stránkami

Zapojimese.cz. Tyto organizace k nám vysílají dobrovolníky pro pomoc
osamělým seniorům.
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost, prosím kontaktujte pracovnici:
Mgr.Blanka Janošková
Tel: 599 505 076
Mobil: 734 375 837
e-mail: janoskova@dpd.ovanet

Předběžný plán akci na LEDEN – BŘEZEN 2018
 Květinový ples
 Vystoupení harmonikáře
 Výlet do centra Ostravy
 Přednášky TIETO

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE DUBEN 2018
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