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NOVÝ ZAMĚSTNANEC
Jmenuji se Edita Holubková.
Nastoupila jsem do Domova
pro seniory Kamenec dne 2.
dubna

2018

všeobecná

na

pozici

sestra

pro

rehabilitační ošetřovatelství.
Uživatelé i kolegové mne
najdou na pracovišti rehabilitace v suterénu budovy, ale budu se
snažit,

abych

byla

častěji

k zastižení

přímo

na

jednotlivých

odděleních. Klapka mého služebního telefonu je 95. Své služby budu
poskytovat uživatelům, kteří o ně projeví zájem, budou doporučeni
všeobecnými sestrami – koordinátorkami nebo vedoucími jednotlivých
oddělení

nebo

mými

kolegyněmi

-

fyzioterapeutkou

Lenkou

Kubíkovou nebo ergoterapeutkou Pavlou Chmelařovou, DiS. Budu se
zaměřovat na rozvoj soběstačnosti, pasivní a aktivní cvičení, nácviky
sedu, stoje, přesunů, chůze, ať už s kompenzačními pomůckami nebo
bez apod. Budu se snažit o dobrou spolupráci se svými kolegy, kteří
se starají o pohodlí a zdraví uživatelů a o spokojenost uživatelů
Domova pro seniory Kamenec.
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PŘESUNY PRACOVNÍKŮ
Informujeme Vás, že v měsíci dubnu 2018 došlo k přesunu některých
pracovníků mezi odděleními. Konkrétně se jednalo o pracovníky pro
aktivizační činnost R. Řezaninovou, P. Poláška, P. Šlachtovou a P.
Dohnalovou. K přesunům jsme se přiklonili po pečlivém zvážení všech
důvodů, které nás k tomu vedli. Jednalo se zejména o zajištění kvality
poskytované péče v rámci celého domova.
Nově tedy vznikly následující týmy pracovníků pro aktivizační činnost:
D1 Petra Šlachtová + Eva Košárková
D2 Lucie Strelecká + Radka Řezaninová
D3 Marcela Losová + Pavla Dohnalová
D4 Petr Polášek
Zároveň reagujeme i na petici, která byla podána některými uživateli z
oddělení D3, jejímž obsahem je navrácení pracovníků Petry Šlachtové
a Igora Ševčíka zpět na oddělení D3, s tím, že o této možnosti zatím
neuvažujeme.
Jsme si jisti, že i přes komplikace, které přesuny způsobily, budete
s novými týmy spokojeni.

Mgr. Jarmila Holášková, VSÚ
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POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ ZAHRADY

Ve středu 30. května bude otevřena zahrada, která v letošním roce
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci jejího otevření jsme pro Vás
přichystali

menší

společenskou

akci

s kulturním

programem,

hudebním vystoupením, účastí hostů a našich polských partnerů.
O přesném času konání a programu Vás budeme informovat
prostřednictvím interního rozhlasu a pozvánkou, která Vám bude
k dispozici na informační tabuli umístěné na jednotlivých patrech.
Pozvánka a program bude také vyvěšen na informačním monitoru
umístěném na každém patře naproti vstupním dveřím. Jste srdečně
zváni.

Mgr. Blanka Janošková
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NOVÍ OBYVATELÉ ZAHRADY
– PÁREK BAŽANTŮ PAVÍCH ŠEDÝCH
V měsíci

květnu

zahájíme

na

zahradě

v nově

vystavené

voliéře

chov

kohouta

a

slepice

bažantů

pavích

šedých.

Jedná

se

nejkrásnější
nejzajímavější

o
a
rod

bažantů.

Jde

poměrně

o

malého

ptáka,

monogamního, který je schopen žít pouze v jednom páru za celý
život. Je tichý, jen při rozrušení a v době toku vydává zvuky líbivě
znějící „gagaga“. Stačí mu malá voliéra a menší množství krmiva
(pšenice, hrách, proso, červy, vařené vejce a jablíčka), zelenou trávu
nejí. Doufáme, že tito krásní ptáci najdou cestu do vašich srdcí a
budou Vám působit radost a potěšení. Krmivo, které bude u voliéry
k dispozici, můžete těmto ptákům volně podávat. HLEDÁME PRO NĚ
VHODNÁ JMÉNA….PORADÍTE?

Mgr. Jarmila Holášková VSÚ
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SOUTĚŽ – ROZKVETLÝ BALKÓN

Vážení uživatelé, tak jako v minulém roce, i letos jsme si pro Vás
připravili soutěž v pěstování muškátů pod názvem Rozkvetlý balkón.
Jako v minulém roce si u našich volnočasových pracovníků můžete
objednat rostlinky, které si buď sami anebo ve spolupráci s našimi
volnočasovými pracovníky můžete zasadit do truhlíků svých anebo
Vám truhlíky můžeme zapůjčit. Soutěž se koná v termínu od 1. května
2018.

Její

vyhodnocení

proběhne

v den

konání

Kameneckého

vinobraní (cca září nebo říjen 2018), kdy by už Vaše truhlíky měly být
v plném květu.
Přeji Vám mnoho pěstitelských úspěchů.

Mgr. Blanka Janošková
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ČLOVĚK JE KNIHA

Člověk se rodí s fyzickými předpoklady a psychickými možnostmi.
Jeho fyzické předpoklady hrají v celém jeho životě výraznou roli.
Určují zaměření jeho činností, způsob a četnost pohybu. Určují
potřebu nebo nepotřebu tyto předpoklady v průběhu života posilovat.
Jednoduchý příklad: narodí se dítě s dobře vyvinutými dolními
končetinami, s dobrou stavbou a funkcí šlach. Toto dítě samovolně
rádo hopsá, běhá a skáče po gauči.

Všechny činnosti spojené

s běháním mu nebudou dělat větší potíže.
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Naopak mladá slečna, která se narodila s oslabenou funkcí šlach
kolenních kloubů, bude vyhledávat činnosti klidné a tvořivé. Běhání je
pro ni činnost ledabylá, nijak zvlášť atraktivní.
Typickým příkladem jsou děti obézní, pro něž je nucení do pohybu
zcela obtěžující věc.
Je tedy zřejmé, že jakékoliv oslabení nebo změny v našich svalech,
šlachách i smyslových orgánech hrají výraznou roli při volbě
zaměstnání.
Jsou to právě takové změny, pro které jeden jedinec nechápe počínání
druhého jedince. Pravděpodobnost pochopení záleží i na možnostech
a nastavení celého kolektivu.

Lenka Kubíková, RHC
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MECHANICKY UPRAVENÁ STRAVA
V ZAŘÍZENÍ
Vzhledem

ke

skladbě

uživatelů našeho zařízení
je

nutné

připravovat

kromě běžné formy stravy
také

stravu

mletou

a

stravu

mechanicky

upravenou.

Mechanicky

upravená strava je určena uživatelům se zhoršeným polykacím
reflexem, při změnách v dutině ústní, v případě zhoršeného polykání a
kousání. Mechanicky upravená strava je odvozena od běžné stravy
s přihlédnutím na výběr potravin, jelikož není možné mechanicky
upravit

každou

potravinu.

Mechanicky upravená strava
je energeticky i biologicky
plnohodnotná, ale měla být i
vzhledově

a

chuťově

atraktivní pro strávníka. Velká
část

uživatelů,

kterým

je
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nutné stravu mechanicky upravovat, trpí nechutenstvím, ztrácejí
hmotnost a jsou ohroženi podvýživou. Z tohoto důvodu si v letošním
roce stravovací útvar dává za úkol výrazně zvýšit estetiku mechanicky
upravené stravy podávané v našem zařízení. S pomocí nového nádobí,
tvořítek, nových receptur a fantazie týmu stravovacího útvaru se
snažíme zvýšit kvalitu poskytované služby.

Monika Šafrancová , DiS., NT
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OVOCE A ZELENINA
Ovoce

a

zelenina

jsou

významným zdrojem vitaminů,
antioxidantů, minerálních látek
a vlákniny. Doporučený příjem
zeleniny

a

dosáhnout

ovoce

by

denně

měl

minimálně

600g v poměru mezi zeleninou
a ovocem 2:1. Každý z nás by
měl tedy přijmout 400g zeleniny a 200g ovoce. Do příjmu se
samozřejmě započítává i zelenina dušená a zelenina, která je součástí
uvařených pokrmů. Není pravdou, že varem se vždy cenné látky
v ovoci a zelenině zničí. Příkladem je karotenoid lykopen, jehož
využitelné množství pro organismus je podstatně vyšší v tepelně
upravených rajčatech než v syrových.
Porce ovoce a zeleniny je vhodné během dne rozdělit do několika
porcí. Dodržování doporučeného denního příjmu ovoce a zeleniny je
velmi důležité u seniorů a to z hlediska obsahu vlákniny, která slouží
jako prevence zácpy. Dále je pak důležité vyzdvihnout zvýšenou
potřebu

vitaminů

a

antioxidantů

u

seniorů

vzhledem

k vyšší

náchylnosti organismu k nemocem. V případě problémů s chrupem je
13
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vhodné

zeleninu

tepelně

upravit,

nastrouhat,

namixovat

nebo

odšťavnit. Ovocné a zeleninové šťávy je možné naředit vodou a jejich
konzumace poslouží zároveň i jako zdroj tekutin.
Množství konzumovaného ovoce je důležité sledovat u seniorů
diabetiků, jelikož ovoce obsahuje ovocný cukr (fruktóza). Není tedy
vhodné u seniorů diabetiků konzumovat velké množství ovoce v jedné
porci denního jídla.

Monika Šafrancová , DiS., NT
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KOČKA JAKO LÉK
Již

několik

měsíců

poskytujeme

našim

uživatelům

bezplatnou

felinoterapii (laicky označovanou jako Kočkoterapii). Felinoterapie
patří

podobně

zoorehabilitace.

jako
Jedná

canisterapie
se

o

mezi

podpůrnou

zooterapie,

léčbu

resp.

somatických

i

psychických poruch či aktivizační metodu. Jejím principem je přímý
kontakt pacienta (klienta) s kočkou.
Terapii zajišťuje v našem zařízení terapeutka Jiřina Onderková a její
dva certifikovaní kocouři. První je dva roky starý kocour Tomáš, druhý,
čtyřletý kocour Kuzmič. Jejich úkolem je zpříjemnit vám čas a na chvíli
přivést na jiné myšlenky.
Tomáš – rezavý kocour (přezdívaný
též

Garfield)

si

nejprve

projde

území, zmapuje situaci, ujistí se, že
je vše v pořádku a pustí se do
práce.
Způsob

Tomovy

práce

je

jednoduchý, to, že je kočka, je jeho
výhoda. Jednoduše stačí, když jej
panička Jiřinka položí někomu do
klína a Tomáš začne příst. Lidé
15
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kolem něj se postupně mění. Přestávají být nervózní nebo smutní.
Nemyslí na nepříjemné věci, ale soustředí se na Toma. Jeho teplo, jeho
hebká srst i jeho krotkost, dělají s lidmi zázraky. Někteří se rozzáří
jen, když ho vidí ve dveřích, někteří potřebuji trochu čas, aby si na něj
zvykli. Někteří ho drbou za ušima, někteří vnímají jen jeho hebké
chloupky, někteří by ho chtěli krmit, někteří mají Toma jen na klíně,
zavřou oči a relaxují. Když odchází, přejí si, aby se zase uviděli.
Kocour

Kuzmič

je

klidnější

povahy. Kam jej panička Jiřinka
položí, tam ho také i najde. Je to
mazel, má rád, když jej lidé
hladí.
Nedílnou

součástí

Kuzmičovy

práce

Tomovy
je

i

a

jejich

panička Jiřinka, protože svá dva
kocourky dobře zná, rozumí jim,
ví, co potřebují, co se jim líbí a
naopak.

Svým

přístupem

ke

klientům a dobrou náladou tak dotváří pocit pohody během celé
terapie.

Jiřina Onderková, PSS
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PES PŘÍTEL ČLOVĚKA

Od ledna 2010 v našem zařízení probíhá pravidelná canisterapie. Paní
Darina Farníková nás navštěvuje v současné době se třemi svými
pejsky. Dva pejsci – Bišonci, Bišo, dovršil 15 let, Baty 6 let a ruská
barevná boloňka – tříletá Gigi. Všichni mají složené zkoušky na
canisterapii v Bruntále, získali tedy certifikát na canisterapii. V reálu to
znamená, že se museli naučit reagovat na 30 povelů. 90 procent
našich navštěvovaných uživatelů má kladný vztah k pejskům. Paní
Farníková se snaží být na návštěvách shovívavá ke klientům a umožní
dát svým pejskům i drobné pamlsky, piškotky. Ti to vždy řádně ocení.
Klienti si pejsky často mazlí ve svých postelích, hladí si je, často jim
při nich vyvstanou myšlenky na svá vlastní zvířátka, která je už dávno
opustila. Vykládají si o nich, uživatelé často zajímá jejich život. Paní
17
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Darina jim také vypráví o jejich nezvyklých chutích. Pejskům nejvíce
chutná, např., kyselé zelí, pomelo, kapie a naopak nechutnají
mandarinky, pomeranče, banány. O pejsky je se třeba starat i jinak.
Např. pravidelných stříháním – co 2 měsíce, koupáním – 1 x měsíčně a
samozřejmě návštěvou veterináře – co 3 měsíce. Pejsci musí být
neustále pod kontrolou, aby byli zdraví. Všichni 3 pejsci milují ostatní
zvířátka. To ostatně ihned poznáme, že když se otevřou dveře, jejich
kroky vedou rovnou ke kleci s našimi ptáčky.
Přejeme všem našim klientům,
příjemné prožití chvilek s těmito
chlupatými kamarády.

Petra Šlachtová, PSS VČA

Individuální canisterapie probíhá vždy každé pondělí
od 9:00 hod dle rozvrhu v rámcovém plánu akcí.
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KUCHYŇKA - NOVÝ KONCEPT PRO
UŽIVATELE
Naši uživatelé mají také možnost v rámci volného času využívat
kuchyňku na 1. patře, která je vybavena kuchyňskou linkou včetně
elektrických spotřebičů. V kuchyňce si mohou uživatelé připravovat
jídlo dle chuti jak individuálně (a to tak, že si místnost sami k vaření
předem zamluví u vedoucí oddělení či VČA) nebo skupinově.
Skupinově, to znamená, že skupinka uživatelů společně pod vedením
pracovníka VČA si předem ve sjednaný den určí recept a zajistí vhodné
potraviny. Pak už jen všichni přítomní přiloží ruku k dílu a jejich
chuťové smysly začínají zvolna pracovat. Tato volnočasová aktivita je
vhodná pro seberealizaci, budování vztahů, komunikaci, ale také k
budování pohody a dobré nálady. Hotové jídlo pak všichni uživatelé
ochutnávají a dobře se u toho baví, mohou si i společně zazpívat
anebo si pustit hudbu k poslechu. Také v konečné fázi si uživatelé po
sobě umyjí použité nádobí a kuchyňku uklidí. Skupinové kuchyňky
využívá každé patro samostatně v předem určený den a hodinu.
Všechny uživatele zveme vyzkoušet si práci v kuchyňce a přejeme
dobrou chuť.

Marcela Losová, DiS., PSS VČA
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SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S DĚTMI
Z DĚTSKÉHO DOMOVA

V pondělí 22. ledna 2018 v odpoledních hodinách naše zařízení
Domov pro seniory Kamenec navštívily děti z Dětského domova
v Ostravě Hrabůvce. Děti a senioři se věnovali společné výtvarné
činnosti a to malbě na textilní tašky, které si mohli naši senioři i děti
ponechat jako vzpomínku na toto setkání. Naši senioři byli velice činní
a každý si pomaloval jednu tašku. I dětem se činnost líbila. Děti si
však tašky nechtěly ponechat a tak je darovaly našim seniorům.
K práci jím hrála hudba. Pro děti bylo připraveno občerstvení ve formě
nápoje a buchty, kterou upekli pracovníci kuchyně. Odpoledne jsme si
užili.

Mgr. Blanka Janošková
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MAŠKARNÍ PLES V GOŘICÍCH

Krásné a veselé odpoledne strávili 1. únorový den uživatelé našeho
domova na plese v polských Gorzycích. Ples masek, neboli "bal
maskowy", byl příjemnou příležitostí zatančit si a pobavit se s našimi
polskými přáteli. Mezi pozvanými hosty byli obyvatelé pečovatelského
domu „Senior - Ruda Śląska“, obyvatelé Domova pro seniory v Rybníku
a z Čech Domova pro seniory Pohoda z Orlové. Zábava se rozjela při
prvních tónech hudby, kdy parket ožil tanečníky v maskách, kteří si
společně s doprovodem užívali celou párty. Všichni byli potěšeni
hudbou, která hrála. Byly slyšet skladby z dob mládí seniorů a
dokonce zazněla v češtině písnička, Malovaný džbánku, Heleny
Vondráčkové.

Jazyková bariéra nebyla vůbec znát, neboť hudba a

tanec spojila nejen generace, ale i národy. Těšíme se proto na další
setkání.

Radka Řezaninová, PSS AČ
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VÝSTAVA PANENEK V OSTRAVSKÉM
MUZEU

Návrat myšlenek do dětství, to bylo hlavním tématem jedinečné a
unikátní výstavy panenek v Ostravském muzeu v měsíci únoru. I my
jsme shlédli tuto ojedinělou výstavu, a to ve dvou návštěvách, kde
bylo možno shlédnout panenky v regionálních krojích z celého světa,
z různých materiálů a tvarů. Tuto sbírku založila již před 20 lety paní
Eva a Jagoda Liszka z Polska. V Ostravském muzeu byla vystavena jen
část této sbírky, jež k dnešnímu dni čítá okolo 2000 panenek.

Eva Košárková, PSS AČ
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SPOLEČNÉ DOPOLEDNE S MATEŘSKOU
ŠKOLKOU

Ve čtvrtek 22. února 2018 od 9.30 hodin se konalo jako každý měsíc
pravidelné setkání seniorů s dětmi z mateřské školy. Tentokrát naše
pozvání přijala MŠ Bohumínská, která sídlí naproti našeho zařízení
DPS Kamenec. Pokaždé je toto setkání spojeno s výtvarnou nebo
sportovní činností jak dětí, tak i seniorů. Naši senioři se na tato
setkání vždy velice těší. Na děti vždy čeká malé občerstvení ve formě
pitíčka a buchty nebo sušenky.

Mgr. Blanka Janošková
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DEN KRÁSY V DPS
Některé

z našich

uživatelek toužily po
péči kosmetičky, rády by se cítily krásné. Uživatelky jsme
proto

zapojili

do

projektu Ježíškových
vnoučat,

který

přání

plní
lidem

v seniorském věku, kteří jsou v domovech pro seniory. Proto jsme do Ježíškových vnoučat zaslali toto přání našich uživatelek: „Chtěli bychom prožít den plný krásy s vizážistkou a nechat se nalíčit a zkrášlit.“ Přání si vybral
spolek Dětský tábor A JE TO a stal se tak Ježíškovým vnoučetem pro naše
uživatelky. Obdrželi jsme celkem 20 poukazů na kosmetická ošetření, vč.
nalíčení. Samotné líčení proběhlo 8. března 2018 od 10.00 hodin. Tento
den byl vybrán proto, že v odpoledních hodinách proběhl v našem zařízení
ples, tentokrát na téma květiny. Mimo to v tento den slaví ženy svůj svátek
– MDŽ.

Byla to nádherná akce. Seniorky byly nalíčeny a vyfotografovány

profesionálním fotografem. Na květinovém plese seniorky dostaly ještě malý dárek od dětí z MŠ Chrustova, a to vyrobenou kytičku s přáním krásného
prožití MDŽ.
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KVĚTINOVÝ PLES

Ve čtvrtek 8. března 2018 se v našem domově konal Květinový ples,
kterého se zúčastnili nejenom obyvatelé našeho zařízení, ale i hosté
z blízka i dálky. Ples se konal v den, kdy se slaví MDŽ, proto při této
příležitosti pan ředitel našim ženám poblahopřál k jejich svátku a
předal jim nostalgicky červený karafiát. Celá plesová zábava se nesla
v dobré náladě, ke které nám hrálo DUO, a zazpíval nám náš pěvecký
soubor Kameňáček. Celý ples zakončila bohatá tombola.

Mgr. Blanka Janošková
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MUŽSKÝ PĚVECKÝ VÍTKOVICKÝ SBOR

Tak jako každý rok jsme uvítali v měsíci březnu dvacet pět členů
Mužského pěveckého sboru z Vítkovic pod uměleckým vedením
dirigenta Mgr. Stanislava Strouhaly, který je členem orchestru
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
První a úvodní píseň Sláva Tobě velký Slávy synu byla následována
sborovými skladbami Modlitba a Věno z pera skladatele Bedřicha
Smetany. Tyto sborové skladby zazněly také před sto lety v Praze v
podání

sboru

Moravských

učitelů

a

to

k příležitosti

vzniku

Československa.
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Ukázku sonáty Zima, Antonia Vivaldiho, z cyklu Čtvero ročních dob,
nám na housle mistrně zahrál nejmladší člen sboru Štěpán Bernády.
Po Zimě následoval cyklus pěti písní Přivolání jara Zdeňka Lukáše: Jaro
se otvírá, Když kvete bez, ať i víno kvete, Proto jsem si housle koupil,
Rosička je pěkná bílá, Májko, májko zelená.
V repertoáru zazněly písně: Valašská z Rožnova - Eště já sa zpodívám
a z Hané - Co že je to za překrásné ptáča Oldřicha Halmy.
Skladeb zaznělo hodně, ale naši uživatelé ocenili především závěr
vystoupení, při kterém si mohli společně zazpívat za doprovodu houslí
oblíbené lidové písně Vínečko bíle a Eště som sa neoženil.
Velkým potleskem byl odměněn sbor, jehož historie sahá do roku
1900. Nejstaršímu zpívajícímu členovi je 86 let a současný průměrný
věk členů sboru je téměř 73 let. Tak o rok starší na shledanou
v příštím roce.

Radomíra Řezaninová, PSS AČ
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NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA

V rámci soutěže Zdravá5 s Albertem jsme dne 21. března 2018
navštívili s dětmi z Dětského domova Úsměv klienty ve Vašem zařízení
DPS Kamenec. Myslím, že mohu za obě strany prohlásit, že setkání se
opravdu vydařilo. Zadání soutěže znělo "Udělejte radost jídlem" a za
úkol jsme měli připravit zdravou a vyváženou svačinku pro 4
osoby. Svačinku jsme pak měli nabídnout někomu, komu by mohla
udělat radost.
Domov pro seniory Kamenec jsme si vybrali proto, že jsme vlastně
sousedi a hlavně proto, že ač se to nezdá, tak i napříč generacemi se
občas potýkáme se stejnými problémy. Děti z dětského domova i
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senioři z domova pro seniory se mohou cítit osaměle, protože nemají
nablízku své rodinné příslušníky tak, jak by si v hloubi duše přáli.
Navíc cesta k Vám nám trvá asi jen 15-20 minut pěšky. Některé naše
děti jsou žáky ZŠ Bohumínské, která s Vaším domovem sousedí. A i
přesto, že jsme od sebe takový kousek, neznáme se, proto jsme chtěli
poznat Vaše klienty i Vaše zařízení a u dobrého jídla si s nimi
popovídat.
Našim úkolem bylo udělat radost jídlem, ale i my jsme nakonec ze
setkání měli radost. Dozvěděli jsme se, že Vy si ve volném čase také
rádi kuchtíte, probrali jsme rozdíly ve školství za Vašeho a našeho
dětství, podívali jsme se do prostor, kde trávíte svůj volný čas,
seznámili jsme se se zvířátky, která chováte a ukázali jste nám, jak
bydlíte. Pokud se naskytne další možnost, rádi se zase zastavíme na
návštěvu, protože se nám potvrdilo, že sdílená radost je dvojnásobná
radost!

Za Adélku, Žanetku, Radka, Jardu - vychovatelka Vendula Víchová
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TURNAJ V KUŽELKÁCH
Dne 22. března 2018 jsme se zúčastnili
Kuželkového

turnaje

v Domově

pro

seniory Korýtko. Účastníci byli z Domova
pro

seniory

Korýtko,

Slunečnice,

Magnolie, Kamenec, Čujkovova, Odry a
dvě družstva vytvořil Charitní dům Svaté
Alžběty.

Váženými

hosty

pak

byli

zastupitelé obvodu Ostrava – Jih, kteří se
do hry také sami aktivně zapojili. Turnaj
zahájil a štěstí nám popřál nový ředitel DPS Korýtko Mgr. Jan Seidler.
Hru zahájili domácí a prvním hodem složil pan Matula všech devět
kuželek. Laťka byla, tedy hned od začátku, nastavena velmi vysoko.
Družstvu se dařilo i dále a tak nebylo překvapením umístění na 1.
místě. Odměnou vítězům byl dárkový koš. Naše družstvo se však
neproslavilo hrou v kuželky, ale díky panu Jaroslavu Paluzgovi hrou
na klavír, kterou zpříjemňoval chvíle hostům i domácím během
přestávek. Získal si tím čestnou cenu, obdiv a velký potlesk.
Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a já doplním POBAVIT SE!

Řezaninová Radomíra, PSS AČ
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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 DUBEN – ČERVEN 2018
 Výlet na tvarůžky
 Výlet do Marlenky
 Vaječina
 Otevření zahrady

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE v ČERVENCI 2018
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