
 

Vážení uživatelé,  
rádi bychom vás 

informovali o 

nadcházející události, 

která nás čeká v březnu 

2020 a touto cestou 

pozvali na ples, 

tentokrát na téma 

RETRO.  

A jelikož  "Retro"  

je velice obsáhlá  

a rozsáhlá časová osa, 

tak se ní  přeneseme do 

dob První republiky, kde 

kavárnám a tančírnám     

vládl Charleston. 

 

 

 

Toto téma s sebou nese nejen módu, ale i výzdobu a hlavně především skvělou hudbu. 

V současné chvíli Vám nemůžeme a ani nechceme prozradit více, abych vás nepřipravili 

o krásné překvapení, když poprvé vkročíte do sálu a dýchne na Vás duch doby minulé, 

které si pro vás nachystali naši pracovníci PSS VČA. 

 

Můžeme vám prozradit jen to, že ples se koná ve středu 4.března 2020 od 14hodiny, 

bude zajištěno občerstvení, večeře, hudba, tombola a jiná zábava, která k plesu patří. 

Zahraje nám skupina: SWING PÁNI a program zpestří taneční skupina FLODUR. 

Vstupné je 100Kč a je vybíráno našimi zaměstnanci PSS VČA na jednotlivých patrech 

našeho zařízení. 

Těšíme se na vás všechny na našem březnovém RETRO plese. 

     ČTVRTLETNÍK / BŘEZEN 2020 

z Kamence 

4.3.2020 
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ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
• Máme úctu ke stáří a respektujeme pocit přirozeného života 

• Komunikujeme s uživatelem slušně a důstojně 

• Nasloucháme názorům a přáním uživatele 

• Respektujeme soukromí uživatele a zachováváme důvěru 

• Upřednostňujeme individuální přístup k uživateli 

• Podporujeme soběstačnost uživatele 

• Spolupracujeme aktivně s rodinou uživatele 

• Udržujeme bezpečné a čisté prostředí 

• Poskytujeme služby kvalifikovaným personálem s celoživotním vzděláváním 

• Pracujeme jako jeden tým 

 

GDPR  -  Ochrana osobních údajů 
Nové Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR General Data Protection Regulation) je 

označováno za revoluční změnu na poli ochrany osobních údajů.  

Osobní údaje DPS Kamenec zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely 

zpracování.  

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí 

 Pokud DPS Kamenec zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:  

 požadovat od DPS Kamenec informaci o zpracování vašich osobních údajů; 

 požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným DPS Kamenec; 

 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje                  
zpracovávané DPS Kamenec jsou nepřesné); 

 požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných DPS Kamenec,  

 popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem     

 pro zpracování osobních údajů;                                                              

 vznést námitku proti zpracování osobních údajů DPS Kamenec; 

 požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/poskytla DPS  Kamenec; 

 podat stížnost dozorovému orgánu. 

 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno 

vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo 

souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 

jeho odvoláním. 

Svá práva vůči DPS Kamenec uplatňujte cestou pověřence 

pro ochranu osobních údajů.  

 

 

Pro získání informací o provozu zařízení Vás zveme na tyto schůzky (vždy v jídelně daného oddělení): 

• 2x ročně schůzka s ředitelem v jídelně v přízemí, 

• 1x měsíčně schůzka s vedoucím oddělení  

• 1x měsíčně schůzka s nutričním terapeutem  

Termíny nebo pozvánky na konkrétní schůzky najdete na nástěnkách daného oddělení. 

 



                                                                     MODERNÍ PÉČE 
K tomu, aby péče o uživatele byla profesionální využíváme následující moderní trendy v sociální oblasti: 

 Biografický model péče zaměřený na zachování vzpomínek a zvyků seniora 

• Smyslovou reminiscenci zaměřenou na aktivizaci smyslů a paměti 

• Bazální stimulaci pro aktivizaci tělesných pocitů 

• Snoezelen pro multi-smyslovou stimulaci 

• Bon Apetit pro zapojení seniorů do činností běžného dne pomocí stravování 

V rámci prevence zachování nebo zlepšení zdravotního stavu seniora máme zavedený systém prevence 

pádů, prevence proleženin, management inkontinence a nutriční standard. 

PRACUJEME S KONCEPTEM BAZÁLNÍ STIMULACE
Bazální stimulace je koncept,                                 
který podporuje                                                         
v nejzákladnější (bazální)                                    
rovině lidské vnímání.                                            
Každý člověk vnímá pomocí                               
smyslů a smyslových orgánů                                
okolní svět. Pracujeme tak s dotekem, 
klademe důraz na jeho kvalitu.

V roce 2015 jsme se stali                        
certifikovaným pracovištěm.

 

Bazální stimulace - 10 centrálních evropských cílů 
BIENSTEIN, CH., FRÖHLICH, A., 2003

• Zachovat život a zajistit vývoj

• Umožnit vnímat sebe sama a vlastní život

• Poskytnout pocit jistoty a důvěry

• Rozvíjet vlastní rytmus

• Umožnit poznat okolní svět

• Pomoci navázat vztah 

• Umožnit zažít smysl a význam                                       
věcí či konaných činností

• Pomoci uspořádat život

• Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj 
život

• Objevovat svět a vyvíjet se

 

. 

PŘIPRAVUJEME SE NA CERTIFIKACI V PALIATIVNÍ PÉČI     

Chceme se zaměřit na snížení utrpení a bolesti a zmírnění 
zatěžujících symptomů.  

Naší snahou bude podpořit kvalitní život až do jeho konce              
a přístup v péči o nemocného nebo umírajícího člověka. 



POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC 
 

 
Pracoviště se nachází  

v suterénu DPS Kamenec     
a je k dispozici od pondělí do pátku  

od 6,30 do 16,00 hodin. 
. 

Poskytované rehabilitační služby: 

 Léčebná tělesná výchova 

 Fyzikální terapie 

 Wellness procedury 

 Kinesioteiping 

 Reflexní terapie 
 
 

 
 
 
Potřebuje-li uživatel zdravotní (kompenzační) 
pomůcku    
– obrací se s požadavkem na svého vedoucího 
oddělení, který jej projedná   
s fyzioterapeutem. Následně uživatele navštíví fyzioterapeut zařízení, který 
určí vhodnost a typ zdravotní (kompenzační) pomůcky a  způsob jejího 
zajištění: 
Prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek – za měsíční úplatu. 
Zakoupením ve specializovaném obchodě  - vlastní úhrada uživatele. 
Zajištění odborného vyšetření k předpisu zdravotní (kompenzační) pomůcky                                 
 

 
 
 

Otevírací doba: pondělí - pátek   8,00 – 16,30 
             sobota      8,00 – 16,00 

polední pauza  11,30 – 12,30 
 
K zakoupení pečivo, mléčné a masné výrobky, 
zákusky, chlebíčky, cukrovinky, limonády, alkohol, 
hygienické potřeby aj. 
Možnost posezení u kávy  
v příjemné společnosti. 
 
 

V případě 
požadavku  

     na pedikérku, kosmetičku či kadeřnictví   
našeho Domova pro seniory si zarezervujte 

 termín nebo nahlaste své jméno  
vedoucímu svého oddělení. 

 
 
 

 
 

Obě služby lze objednat i přímo na pokoj. 

LÉČEBNÁ REHABILITACE 

KOMPENZAČNÍ, ZDRAVOTNÍ 

POMŮCKY – SLUCHADLA, VOZÍKY AJ. 

MINIMARKET 

PEDIKÉRKA 

KADEŘNICTVÍ 

 



POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE DOMOVA PRO SENIORY  
 
 

Provozní doba pokladny pro uživatele: 
Pondělí  9,00 – 14,00 hod.  
Úterý  9,00 – 12,00 hod. 
Středa  9,00 – 14,00 hod.  
Čtvrtek   9,00 – 14,00 hod.  
Pátek  9,00 – 12,00 hod. 

  
Uživatelé, kteří mají zřízen depozitní účet mají možnost hotovostní výplaty svého důchodu. 

 
  
 
 
Každé druhé úterý v měsíci od 13,00 hodin          
v knihovně (přízemí) poskytuje JUDr. Masopustová 
právní poradenství v oblasti: 

 DĚDICKÉHO 

 MAJETKOVÉHO 

 RODINNÉHO 

 PRACOVNÍHO     

 OBCHODNÍHO PRÁVA 
Sdělte svůj zájem vedoucímu oddělení, první 
konzultace je vždy bezplatná. 

 
 

Pracovníci pro aktivizační  
činnost Vám mohou zajistit  

donáškovou službu  
vybraných knižních titulů  

z celé naší nabídky,  
včetně zapůjčení  

audioknih s přehrávačem. 
 

Knihovna v přízemí je otevřena  
každou druhou středu od 13 do 15 hod.a 
kdykoli dle dohody. 
 

 
 
 
Přeprava osob dle vašich požadavků 
a dle dohody s provozním oddělením,  
i bezbariérovým vozidlem za 15,- Kč/km. 

 
 
 

Prádlo, které si přeje uživatel prostřednictvím  
naší prádelny vyprat, musí být označeno (příjmením  

a barvou oddělení) na zadní straně prádla. 
 

Můžete využít možnost vlastního praní na oddělení D4, kde 
je celodenně k dispozici pračka se sušákem. 

  KNIHOVNA 

    POKLADNA 

   PRÁVNÍ PORADENSTVÍ  

STVÍ 

PRÁDELNA 

   PŘEPRAVA OSOB 

STVÍ 



DOBROVOLNICTVÍ 
Spolupracujeme v rámci 

zajištění dobrovolníka pro 

smysluplné naplňování Vašeho 

volného času. 

Nyní spolupracujeme s těmito 

organizacemi: 

TELEVIZE 

 

 

. 

VYBAVENÍ REMINISCENČNÍCH MÍSTNOSTÍ 
– na 1. a 3. oddělení

Obracíme se na Vás s příležitostí                                                     
přispět našemu zařízení na dovybavení místností,    
které jsou určeny pro trénink paměti našich uživatelů. 

Uvítáme:

• Elektrické domácí přístroje z 50. let                       
(zejména televizi a rádio) – i nefunkční

• Proutěný kočárek pro dítě

• Vyšívané folklórní oblečení

• Hmoždíře, žehličky, bábovky

• Hospodářské ruční náčiní (cepy, hrabě, metly aj.)

 

Upozorňujeme, že v zařízení je zakázáno kouření jak na pokoji, tak na balkonech. Nevětrný kouř  

může hlásit požár hasičům, kteří budou mít zbytečný výjezd, a dotyčný kuřák si zaplatí výjezd.  

Ke kouření slouží vyhrazené místo na zahradě. Pokud uvidíte někoho zde kouřit,  

i na vedlejším balkónu, prosím o nahlášení kterékoliv zaměstnanci Domova pro seniory Kamenec.. 

 

. 

 

VOLEJTE – hoří - přivolejte personál, zavolejte hasiče  

150 nebo  112  ev. pokuste se oheň uhasit,  

na vyzvání opusťte pokoj, popř. budovu. 

NOUZOVÁ SITUACE  -   co dělat, když zpozorujete POŽÁR 

Upozornění:  Pokud máte vlastní televizi, které neumí 

přijímat signál DVB-T, je nutno zajistit SETOP-BOX. 

Uživatel, který má vlastní televizor nebo rozhlasový přijímač 

na pokoji, je povinen hradit koncesionářský poplatek.  

DOSTUPNÉ TV STANICE: 

 

 



Posloucháte rozhlas a televizi 

nahlas? Špatně slyšíte hlasy ve 

svém okolí? Obtěžuje vás 

konverzace ve skupině lidí? Pak 

s velkou pravděpodobností trpíte 

nedoslýchavostí, jejíž projevy 

omezují nejen vnímání okolního 

světa. 

Zhoršené vnímaní hlasů a zvuků je 

bohužel běžným projevem, za který 

ve většině případů může 

presbyakuze neboli stárnutí vnitřního 

ucha. 
. 

Z počátku se nedoslýchavost 

projevuje zhoršeným vnímáním  

tichých zvuků a šepotu.  

 

Zároveň činí potíže s konverzací ve společnosti více lidí a v rušném prostředí. Osoba trpící 

nedoslýchavostí těžce vnímá vývoj konverzace, protože jednotlivá slova nedoslýchavý člověk 

snadno přeslechne. Vážnější projevy nedoslýchavosti vnímá především okolí této osoby, neboť je 

zapotřebí mluvit nahlas, zřetelně a pomalu. Často se musí věty nedoslýchavé osobě opakovat. 

V obou případech představují problémy se sluchem komplikaci. A to nejen ve vnímání okolních 

zvuků, ale také v mezilidských vztazích, ať již k rodině, k pracovníkům zařízení či k sobě navzájem. 

V důsledku špatného sluchu dochází k nedorozumění v komunikaci, což při déle trvajícím projevu 

způsobuje frustraci a nedoslýchavý člověk se může začít stranit kolektivu. Projevy zhoršeného 

sluchu naštěstí zmírní možnost používání naslouchátka. 

 

Naslouchadlo je praktickou zdravotní pomůckou a pomáhá nám tím, 

že zesiluje přijímané zvuky.  Naslouchátka mohou být jednoduchá 

s možností základního zesílení zvuků z okolí, až po ty, které jsou 

vybaveny moderní elektronikou. Tato jsou konformnější a mimo 

zesílení hlasů umožňují i odstranění šumů a okolních ruchů. 

 

Jestliže na sobě pozorujete potíže se sluchem, pak to sdělte svému 

vedoucímu oddělení nebo zdravotní sestře na každém patře, která 

může domluvit návštěvu lékaře se specializací na ORL, který vás 

odborně vyšetří a určí míru nedoslýchavosti. 

 

Těšíme se také na spolupráci s firmou WIDEX LINE Ostrava, jejich zaměstnanci opět v březnu 

provedou kontrolu všech naslouchadel našich uživatelů a provedou instruktáž v jejich používání. 

Pokud máte někdo naslouchátko nebo o něm uvažujete, je zde možnost se setkání účastnit.  

Poradna je bezplatná. 
Mgr. Milena Kantorová 

         Nedoslýchavost omezuje běžný život  

 



STATISTIKA O DŮCHODECH V DPS KAMENEC 
 k 1.3.2020 

 
 

   Průměrný důchod:                   15 810 Kč  
  Nejnižší důchod:                     5 253 Kč  
  Nejvyšší důchod:                   31 265 Kč  
  

    

Výše důchodů 
Počet klientů v 
zařízení s tímto 

důchodem 

% zastoupení 
klientů v zařízení 

s tímto důchodem 

 do 10.000,- Kč 2 2% 
 10.001,- až 14.000,- 40 20% 

 14.001,- až 17.000,- 99 50% 
 17.001,- až 20.000,- 42 21% 
 20.001,- a více 13 7% 
 Celkem  196 100% 
 1 klient výši důchodu 

nesdělil 

 
Mgr. Jarmila Holášková 

  

  
Důchody se navyšují vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za stanovené 

období. Pro výpočet se používá průměrný důchod z června, reálný růst výdělků a průměrná mzda                                  

z předchozího roku a roční inflace od července do června. Průměrná starobní penze, kterou 

vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení, v červnu dosáhla 13. 408 korun na jednoho 

starobního důchodce. 

 

Uživatelé našeho zařízení mají průměrnou penzi 15.810 Kč měsíčně, což přesahuje celonárodní 

průměr o částku 2.402 koruny.  

Další změny v oblasti penzí a navýšení průměrné penze cca o 1.200 Kč měsíčně zvažuje na příští 

rok ministryně práce Jana Maláčová. 

                                                                                                                                   Mgr. Milena Kantorová 



CANISTERAPIE Individuální canisterapie 

každé pondělí od 9 hodin

 
FELINOTERAPIE

Individuální felinoterapie

- jedenkrát týdně

 

KREATIVNÍ DÍLNA
s Dášou

Každé pondělí a čtvrtek

9.30 až 11 hodin

13 až 15 hodin.

Jste velmi vítáni 

v ATELIÉRU na patře D2

Přijďte si vytvořit malé dárečky

 

Ateliér 
s ergoterapeutkou 

Pavlou

Každé úterý a pátek
12.30 – 14.30 hodin

 

 

NABÍDKA PRAVIDELVÝCH AKTIVIT NA MĚSÍC 
 

CO NÁS ČEKÁ ? 
Uživatelé jsou denně oslovováni aktivitami. pracovníky volnočasových aktivit, jednotlivými 

vedoucími oddělení i  koordinátory jednotlivých oddělení.  

Rámcový plán aktivit je vyvěšen na nástěnce na každém patře, ve výtazích a aktivity jsou vždy 

každé ráno hlášeny rozhlasem. Dále jsou aktivity i další záležitosti a informace zveřejňovány na 

"slede"  

v televizních na všech patrech…. 

Akcí bývá vždy mnohem více, než těch naplánovaných…. 



       Biograf 

                                                        

Promítání filmu:   TERORISTKA

19. ÚNORA

 

Vážení uživatelé, jistě jste si všimli, že každoročně na konci léta začíná v naší multifunkční 

místnosti promítání filmů a seriálů ať už známých, méně známých či zcela nových a pro Vás 

neznámých filmů. Této volnočasové aktivitě říkáme Biograf a vy se s tímto názvem setkáváte 

v našem týdenním přehledu volnočasových aktivit, které Vám rozdávají pracovníci PSS VČA na 

jednotlivých patrech. Promítání probíhá jednou měsíčně v druhé polovině daného měsíce.  

FILM

Byli jednou dva písaři

Naši pracovníci se snaží vybírat filmy a 

seriály, které Vás zavedou nejen do historie osobnosti, kterou nazýváme biografií, měli jste 

možnost shlédnout filmy Chaplin a Edith Piaf, nebo seriály které znáte   a přesto Vás stále baví a 

to „Byli jednou dva písaři“ a „Bakaláři – výběr nejlepších povídek“ anebo filmové komedie, které 

Vás rozesmáli a v televizi ještě nebyly uveřejněny a to „Ženy v běhu“  a  v měsíci únoru: 

„Teroristka“ v hlavní roli s Ivou Janžurovou. 

Dovoluji si Vás tímto pozvat na další promítání, které proběhne v tomto březnu 2020, kdy se 

můžete těšit na další nový český film – filmovou komedii, kterou pro Vás vyberou naši pracovníci 

PSS VČA. 

Mgr. Blanka Janošková 

Den Bohumila Hrabala

film:

Jak jsem obsluhoval anglického krále

Karel Kachyňa

Film: Duhová kulička

 

 



Vzpomínky na uplynulé akce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 15. Listopadu proběhla procházka do Cukrárny u Babičky. Na zákuscích si šlo pochutnat 

sedm uživatelů na vozíčcích v doprovodu všech sedmi volnočasových pracovníků. Příjemným 

zpestřením byla výstava na Masarykově náměstí, uspořádaná na oslavu výročí pádu totalitního 

režimu. K vidění byly dobové fotografie, veterány aut a uniformy používané za totality. 

Po prohlédnutí zajímavých prvků výstavy jsme si v cukrárně pochutnali na zákuscích a čaji nebo 

kávě.  Celou cestu tam i zpět nám svítilo sluníčko a všichni 

byli spokojení. 

Kamil Kopřiva, DiS. 

      

 

 



Proč mnozí uživatelé chodí do ateliéru? 

Hned z několika důvodů. Těžko říct, který je ten hlavní. 

Ateliér, výtvarný ateliér, se nachází na patře druhém    a naši klienti se v něm mohou scházet a 

kvalitně využívat svůj volný čas. Nejen výtvarnou činností, která má široký záběr, ale také být 

v příjemné společnosti, kde si mohou popovídat, zazpívat, vyměnit své zkušenosti. Výrobky, 

které si vyrobí, si mohou ponechat nebo věnovat svým blízkým. Práce v ateliéru vyžaduje rovněž 

pohyb a to znamená procvičovat si svou jemnou motoriku. 

 

 

Dalším neoddělitelným „prvkem“ ateliéru 

je paní Dáša. Paní Dáša Masopustová 

vede ateliér jako dobrovolný pracovník a 

ve svém volném čase se věnuje našim 

klientům každé pondělí jak 

v dopoledních, tak v odpoledních 

hodinách a každý čtvrtek v hodinách 

odpoledních.  

.                                                                                              

Paní Dáša nám na sebe občas i něco 

prozradí. Dozvěděli jsme se, že 

výtvarná činnost a ruční práce ji 

zajímaly už od dětství. Malovala, 

pracovala s papírem, háčkovala… a to ji 

zůstalo. Nedávno nastoupila do Lidové 

školy umění, kde se zdokonaluje 

především v modelování a keramice. 

Také hodně šije, maluje na hedvábí a co 

víc, je autorkou nejedné knížky plné 

krásné poezie psané srdcem. 



V současné době 

pracují klienti v ateliéru 

s keramikou a vyrábějí 

keramické knoflíky a 

korálky, které pak barví 

a dekorují. Započali 

také jarní výzdobu do 

multifunkční místnosti. 

Vyrábějí květiny 

z krepového papíru, vyrábějí keramické 

hrníčky na plot, které také jsou součástí 

jarní výzdoby.  

Práce v ateliéru všem přítomným přináší 

pocit radosti a uspokojení z práce                 

i společenství, které dokáže zkvalitnit 

zdraví a život. Zveme vás mezi nás. 

Marcela Losová, DiS. 

PAN MACHÁLEK SE OPĚT DAL DO PSANÍ 
Pan doktor Jan Machálek neustále věří, hledá optimismus, smysl života.                                              

To ho udržuje v dobré náladě a prostřednictvím knihy ji chce předávat dál… 

Pan doktor Machálek, uživatel služeb 3. patra, 

toho psaní pořád nemá dost. Pamatuje si na 

dobu, kdy si slíbil, že s psaním knih je konec. Za 

své medicínské kariéry napsal mnoho knih, psal 

zejména pro specialisty v oboru. A jedna éra 

produktivního života mu skončila, druhá mu 

však začala, ta důchodová. Právě ta, jak řekl 

pan doktor, co se týče množství napsaných 

knih, je nenaplněna.  

Každou možnou středu má p. Machálek 

vyhraněnou právě k individuální volnočasové 

aktivitě zvanou reminiscence, což je práce se 

vzpomínkami. Ty prostřednictvím volnočasové 

pracovnice zpracovává na papír s cílem – vydat 

opět malou knížku, 2. díl. Toho času jsme 

pokročili a můžeme hovořit o třech nových 

kapitolách. Jedna z nich obsahuje vzpomínky na 

základní vojenskou službu. 

Milí klienti, máte se na co těšit. Pan Machálek si 

také umí ze sebe dělat legraci a ledasco i na 

sebe požaluje. Tak tedy….víte, že byl                  

i „bordelář“ ? V roce 1968 nastala Karibská politická událost během jeho absolvování vojenské 

služby. A milý „doktůrek“ nemohl ani bránit naši vlast, protože nemohl najít svou zbraň. 

Vzpomínky obohacují náš život a jsou mnohdy příjemné i prospěšné. Knihy vzpomínek psát 

nemusíte, ale zkuste si je vybavovat a povídat si o nich s ostatními. Uvidíte, že mají své kouzlo.                                                      
Marcela Losová, DiS. 



      ZIMNÍ KLIMKOVICE 

 

 

 

 

 

 

 

Do Klimkovic, lázní, jezdíváme každý rok, a to zejména v zimních měsících.  

Jedná se o polodenní výlet pod střechou. Chvíli si odpočineme v tamní restauraci, povídáme si, 

pozorujeme klienty, dýcháme lázeňskou vůni nebo se malinko projdeme a nakoupíme si 

v malých obchůdcích. I cesta tam a zpět je velmi příjemná. 

Lázně Klimkovice se nacházejí na úpatí Nízkého Jeseníku a jsou obklopeny krásnou přírodou. 

Lázně se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí, gynekologických a neurologických nemocí, 

cévních onemocnění.  

V oblasti sanatoria 

také proudí ionizovaný 

vzduch, který má na 

tělo i zdraví člověka 

pozitivní vliv. Zlepšuje 

krevní oběh, snižuje 

krevní tlak, odstraňuje 

depresivní stavy, 

zlepšuje činnost 

mozku, lépe se dýchá 

a spí. 

Lázně Klimkovice 

jsou moderní lázně      

a nabízejí rehabilitační 

péči jak dětem, tak 

dospělým. Jsou republikovou špičkou na poli včasné rehabilitace po výměně velkých kloubů. 

Skvělé výsledky přináší klientům po cévní mozkové příhodě, dětské mozkové obrně                        

i pooperačních komplikací a úrazů. Léčbu využívají jak čeští tak zahraniční klienti. 

V Klimkovicích je také léčebný pramen s vysokým obsahem minerálů, jódu a bromu. 

Lázně se začaly stavět v r. 1991 a v r. 1994 byly slavnostně otevřeny. 

Lázně Klimkovice jsme si všichni moc oblíbili  

a našim přáním a cílem je poznat i město Klimkovice.  
Marcela Losová, DiS.   



                                               Vzpomínky na uplynulé akce: 

NÁVŠTĚVA  

ITALSKÉ CUKRÁRNY  

  V HAVÍŘOVĚ. 

 
Dne 24. 1. 2020 jsem společně s uživateli navštívila                                                                         

italskou cukrárnu v Havířově, kde jsme si příjemně                                                                           

poseděli  při kávičce a k tomu ochutnali různé druhy zákusků.                                                                                                     

Atmosféra byla příjemně voňavá s vybraných káv.                                                                                           

Např. vídeňské, italské a espreso kávičky.                                                                                                  

 

Vyjížďka se všem moc líbila a již se těší 

na další podobnou akci.     

                                                                                           Alexandra Zlamšidlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… dozvěděli jsme se něco nového… 

29. 1. 2020 – Do našeho domova zavítal 

Richard Piskala,                             

šéfredaktor rozhlasu Ostrava.  

Úvodem nám všem sdělil, že naše 

pozvání, aby seniorům přečetl úryvek 

z knihy, která se mu líbí, oslovuje ho, 

přimělo ho k tomu, aby se podíval do své 

knihovny a něco vybral. Donutilo ho to si 

mnohé knížky prolistovat a pročíst. 

Nakonec si vybral velice známou 

pohádku Chytrá horákyně od Boženy 

Němcové. Svým jemným a kultivovaným 

přednesem oslovil posluchače v sále. Po 

moudrém  

a láskyplném ukončení příběhu 

zodpověděl s jemným humorem 10 

otázek, které jsem pro našeho hosta 

připravil. A tak je to správné, tak to má 

být…   
                                         Bc. Petr Polášek 

 

TIETO – OSTROV GUADALUP  

30. 1. 2020 Cyklus zajímavého povídání o 

zemích známých i exotických se opět rozběhl.                                         

Slečna Míša s našimi uživateli sdílela své 

zážitky z oblasti Karibiku. Navštívila tam ostrov 

Guadalup  a své zajímavé vyprávění o svém 

putování doplnila obrázky z džungle                   

a nádherného mořského pobřeží.  

Po té si uživatelé mohli zblízka prohlédnout 

úlomky korálů a ochutnat sladkou specialitu 

ostrovanů, jejíž hlavní složkou byl kokos.  

 

Následovaly otázky uživatelů,  

jak to na ostrově chodí.  

A bylo hotovo…  

 

      

     

 Bc. Petr Polášek 



 

 

SPOLEČENSKÉ 

HRY 

 

Jedenkrát měsíčně v pátek se příznivci 

společenských her setkávají u přátelského 

klání v multifunkční místnosti, nebo venku 

na zahradě. Mohou si vybrat z deskových 

her, jako jsou například Šachy, Dáma, 

Člověče nezlob se, karetních her Pexeso, 

Žolík a z kostkových her jsou to Kostky, 

Domino. Skládat můžete také Puzzle, nebo 

si zahrát na módního návrháře a vytvářet 

variace oblečení pro modelky.  

Ve společenských hrách můžete rozvíjet 

postřeh, myšlení, vědomosti, tvořivost, 

fantazii a podporovat jemnou motoriku. 

Vnášejí do života soutěživost a touhu 

vyhrávat. Naše společenské hry jsou také 

plné zábavy, přátelství a komunikace.  

Tak neváhejte a až přijde   

jejich čas, přijďte mezi nás! 

                                                      Radka Řezaninová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Josef Zíma                  

* 11. května 1932 Praha                               

je český herec, dabér, zpěvák                        

a moderátor, manžel herečky Evy 

Klepáčové. Kromě pop music je 

známý jako zpěvák české dechovky. 

Často bývá označován jako 

nekorunovaný                                   

král české dechovky 

 
 
 
30. 1. 2020 Pro naše uživatele připravili                           
pilotní pořad, který nese název  

SETKÁNÍ S MÚZOU.  
Chceme našim uživatelům přiblížit zajímavé, až exotické výtvarné techniky a rovněž 

zajímavé osobnosti nejrůznějších zákoutí umění – tanec, zpěv, výtvarno a tak všelijak 

podobně. Pro první díl  jsme si vybrali nám známého Josefa Zímu. Mezi krátkými vstupy         

o jeho životních milnících zazněly písně, které většina návštěvníků této akce znala, např. 

Gina, Dejte mi zahrát, Blues jen pro tebe a duet s Pavlínou Filipovskou Ne, nej… Sami 

očekáváme, koho, nebo co dalšího připravíme příště .   

                                                                                                                            Bc. Petr Polášek 

NÁVŠTĚVY NÁKUPNÍCH STŘEDISEK  

V letošním roce jsme opět po nějaké 

pauze obnovili vyjížďky za nákupy a to do 

nejprve do velkého obchodního střediska 

Kaufland, a pak Globus. Zde si mohli 

uživatelé dle libosti dokoupit i vybrat zboží  

a doplnit si tak potřebné věci…a od té 

doby zase jezdíme.  

Pro dobrý ohlas a spokojenost 

uživatelů se tyto vyjížďky za nákupy 

budou konat častěji.  

                      

 

                                               Saša Zlamšidlová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/11._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dabing
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_(profese)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Klep%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Klep%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dechov%C3%A1_hudba


 

 

 

 

 

 

Pochvala těm,  

kteří pravidelně  

trénují paměť 

Týdně, každou středu, od 9 45 do 10 45 hodin, můžete procvičovat svou paměť v multifunkční 

místnosti v přízemí. 

V roce 2019 jsme mimo jiné pracovali s pořádně objemnou knihou, zvaná Historie českého 

národa – historická fakta a osobnosti. Kniha je chronologicky řazena podle abecedy a proto 

spolupráce s ní byla jednodušší a nikdy jsme se v půl milionu stránek neztratili. 

Jaké informace, fakta, události, osobnosti jsme si připomínali? Byly to nejen ty, kterými jsme byli 

svědky, či existovaly za našeho života nebo se udály velmi, velmi dávno. Mozek tedy pracoval 

intenzivně. Trénování paměti bylo v roce 2019 prostě jiné. Bylo spojeno s přednáškou i debatou 

mezi námi na určené téma.  

 

 

 

 

 

 

 

A na co se zase můžeme každou středu těšit v roce 2020? Určitě nebudou 

chybět kvízy, doplňovačky a jiné zábavné i naučné tréninky paměti. Novinkou bude zajímavé 

téma na přání – město či místo, kde jsme prožili život, měli na něj pěkné vzpomínky, apod. 

Třeba nás čekají informace na téma Šilheřovice a Hukvaldy. Ale to nebude všechno. 

Víte, kdy byl objeven penicilin a zvedena anestezie?  

   Pokud máte zájem, dozvědět se víc a trénovat svůj mozek, přijďte mezi nás. 

                Marcela Losová, DiS. 



      24. 1. 2020 –   SPORTOVNÍ DOPOLEDNE – HOD DO KBELÍKU  

Opět přinášíme zprávu ze sportovního zápolení našich uživatelů. Dneska jsme pro ně připravili 

hod do kbelíku – nerezového !!! Styl a provedení hodu záleželo a libovůli soutěžícího. Každý 

házel, jak uměl, levou pravou, spodem, horem i s odrazem o zem, někdo molitanové míčky sázel 

v rychlém tempu, druzí se soustředili přímo „pekelně“. O fous nakonec zvítězil pan Stáreček 

z oddělení D4, v těsném závěsu za ním se umístili pan Maliník z D1 – druhé místo a paní 

Prokešová z D4 – třetí místo. Všem soutěžícím patří uznání za snahu…Kolegům – paní Evě a 

panu Kamilovi za nezištnou pomoc.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

     Blahopřejeme: „Sláva“! Poraženým pak čest ! 

     a doporučujeme: „Trénujte a příště bude líp!“   

 
                                                                                                                 Bc. Petr Polášek 
 

Výročí:  Jan Amos KOMENSKÝ
Putování Jana Amose Komenského

28. března 1592 - 15. listopadu 1670

• Popovídání a film

 



Augmentativní a alternativní a komunikace 
Alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK) se pokouší kompenzovat (po určitou 
dobu, nebo trvale) projevy poruchy u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Cílem 
AAK je umožnit účinně se dorozumívat a reagovat na podněty ve svém okolí, a to v takovém 
rozsahu, aby se stejně jako ostatní mohli aktivně účastnit života společnosti. 

Slovo augmentativní znamená, že ke zlepšení komunikace mohou být použity již existující 
prostředky (včetně řeči), zatímco alternativní směřují k vyvíjení systémů, které dočasně či trvale 
řeč nahrazují.  

Techniky komunikace bez pomůcek nevyžadují ke svému užití žádné vybavení a zahrnují cílené 
pohledy očí, gesta, řeč těla, vokalizaci a manuální znaky. 

Techniky s pomůckami vyžadují pro komunikaci skutečné předměty, fotografie, piktogramy, 
písmena a psaná slova, symboly ve formě perokresby, technické pomůcky s hlasovým 
výstupem a počítačem. 

V Domově pro seniory Kamenec používáme individuálně u vybraných uživatelů naší sociální 
služby z technických pomůcek nejčastěji skutečné předměty, fotografie, piktogramy. 

Je pro nás důležité, abychom pomohli uživatelům našeho domova i přes poruchy řeči být 
aktivními ve svém rozhodování a uměli si vyjádřit své potřeby a přání. 

Sepsala: Mgr. Fojtíková Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obdržené pochvaly a podněty od uživatelů DPS Kamenec za rok 2019 

Vážení uživatelé, ráda bych Vás informovala a seznámila Vás o celkovém počtu 

pochval a podnětů obdržených od Vás, uživatelů domova pro seniory Kamenec.  

                       V minulém roce 2019 bylo prostřednictvím schránek 

umístěných na chodbách na jednotlivých patrech vybráno 

z těchto schránek zástupcem z řad uživatelů celkem 20 

pochval a 8 podnětů, na které bylo reagováno dle směrnice 

ředitele o zpracovávání a vyhodnocení a následném 

dopovězení na jednotlivé pochvaly i podněty. 

Pochvaly z těchto schránek byly vždy adresné a jejich pisatel se vždy podepsal, stejně 

jako u jednotlivých podnětů – nejednalo se tedy o anonymní pochvaly ani podněty. 

Odpovědí se jejich pisatelé dočkaly v termínu 20 dnů od vhození do schránky. 

Jednotlivé pochvaly se týkali jak péče, aktivit, tak i pracovníků z řad PSS a PSS VČA. 

Jednotlivé pochvaly byli těmto pracovníkům jmenovitě předány. Co se týká podnětů k péči 

či aktivitám, byly předány k rukám jednotlivých zaměstnanců, kteří je následně vyhodnotili, 

či jejich obsah zakomponovali do péče či aktivit. 

Evidence přání a stížností v Domově pro seniory Kamenec 

Stížnosti a pochvaly jsou vedeny ve zvláštním sešitě s číslovanými stranami, každému podání 

je přiděleno samostatné pořadové číslo, uvádí se datum, kdy podání poskytovateli došlo, 

jméno podávajícího (nejde-li o anonymní stížnost), co stížnost či pochvala ve stručnosti 

obsahuje, kdo byl pověřen jejím vyřízením, lhůta vyřízení a podpis odpovědného pracovníka, 

který stížnost či pochvalu k vyřízení 

převzal. 

Sešit je veden v šanonu, ve kterém 

jsou dle roků a dle časové linie 

seřazeny jednotlivá podání včetně 

zpracované odpovědi, popř. podkladů, 

které byly k tomu použity. 

Podávající je vždy informován o tom, 

s jakým výsledkem byla stížnost či 

pochvala vyřízena. V případě 

anonymních stížností a pochval je 

veřejnost informována vyvěšením na 

nástěnkách v zařízení (v každém 

patře).   

Mobilní schránky jsou užívány dle stanovených postupů (směrnice ředitele č. 15/16 – 

Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby). 

Schránky důvěry jsou otevírány dle stanovených postupů (směrnice ředitele č. 15/16 – 

Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby. 

 

           Vaše názory jsou vítány a jsou pro nás podnětné. 

Mgr. Blanka Janošková 



Vzpomínky na uplynulé akce v únoru: 

Karnevalový bál 
Skvělá hudba, krásně 

vyzdobený sál a veselá 

nálada – to vše jsme zažili při 

pozvání na tradiční 

karnevalový bál, konaný 

6.února 2020 v sále Domu 

společné pomoci   jm. Papeže 

Jana Pavla II. v polských 

Gorzycích.  

Program bálu byl velmi pestrý, 

tanec, zpívání, zábavné hry o 

ceny atd. Naši uživatelé byli 

rovněž zapojeni a odměněni 

vkusnými cenami, pan 

Stáreček obhájil krásné 

2.místo v kloboukové soutěži 

a paní Čížková obstála 

v imitaci zvířecích hlasů. 

Velký obdiv okolí vzbudily i 

karnevalové masky uživatelů 

,kterými byli vybaveni. 

Košárková Eva   



 Kočičí kavárna 
Na sv. Valentýna jsme už podruhé navštívili kočičí 

kavárnu Čauky Mňauky na Nádražní ulici. 

V kavárně nabízejí výborné kávy, čaj a studenou 

limonádu s čerstvým ovocem. Smlsnout si můžete 

na sladkých zákuscích a slaných pochoutkách.    

V nabídce jsou i sladkosti pro vegany. Že je 

kavárna oblíbená, jsme zjistili hned po otevření, 

kdy se rychle zaplnila hosty. 

 V příjemné atmosféře jsme pozorovali 

kočičky, které se promenádovaly po 

kavárně a barovém pultu jako 

manekýnky. Některé osobnosti si nás 

nevšímaly, nebo se při snaze o kontakt 

ohnaly pacičkou. Jedna s kočiček si za 

krátko vyskočila na kolové chodítko 

paní Šaratové a uvelebila se na 

kabátě. To nás rozesmálo a měli jsme 

o zábavu postaráno. 

 

Strávili příjemné chvilky, dokreslené 

výjimečnou kočičí společností.  

Všichni se shodli na tom, že to stálo za to a 

pro příště již nic neponecháme náhodě a 

provedeme rezervaci. 

 

Radka Řezaninová 



20. 2. 2020  

MENU projektu Zdravý svět seniora na stole je tentokrát:  

 Qurrito s kuřecím masem 

 Hamburger s masem a červenou řepou, Domácí 

hranolky 

 Lívance s javorovým sirupem, Vanilkový shake 

 

ZDRAVÝ SVĚT NA TALÍŘI SENIORA  

Uživateli velice oblíbená akce umožnila našim uživatelům 

seznámit se dalšími kulinářskými pochoutkami, tentokrát ze 

Severní Ameriky. Naše děvčata z kuchyně pro ně připravila – 

qurritos s kuřecím masem, hamburger, placičky s červené 

řepy a americkými bramborami s lehce pikantním dipem a 

jako moučník milkshake a lívance se šlehačkou, malinami  

a javorovým sirupem. Mezi jednotlivými chody Petr seznámil 

účastníky akce v krátkosti s historií hamburgeru. Přidal 

několik zajímavostí o javorovém sirupu  

a pobavil všechny několika vtipy o jídle, kuchařích a vaření. 

Na závěr uživatelé slovně i velikým potleskem odměnili celý 

kuchařský tým a těší se na příští pošušňáníčko .  

         Petr Polášek 

 

 

 

 

 

 

 



28. 2. 2020 TURNAJ 

V TICHÝCH KUŽELKÁCH  

16 účastníků 

1. Emilie Hořínková – D1,  

2.  Milota Sojková – D2,  

3. Ludvík Maliník – D1. 

  

 



21 .2. 2020   Stará česká kuchyně  

na téma ZABÍJAČKA 

Domácí porážka prasete byla a je odjakživa velká 

událost. Cílem zabíjačky je nejen zpracovat pašíka 

a získat zásobu masa, ale i utužit rodinné a 

sousedské vztahy. 

V rámci Staré české kuchyně došlo v pátek dne 21. 

2. 2020 na zabíjačku. Samozřejmě, že jsme tady 

neměli celé prase, které by viselo na háku či se 

lebedilo v neckách. Nechali jsme si nakoupit maso, 

které jsme, my klienti společně s VČA pracovníky, 

zpracovávali v rámci našich kuchyněk. Povedlo se 

nám krásných 70 kousků naducaných jitrnic. 

Ale začneme popořadě. V úterý jsme nadrobno 

krájeli rohlíky a loupali česnek. Ve středu šlo maso 

do hrnců a vařilo se, ve čtvrtek jsme uvařené maso 

mleli a vtlačovali do střev. V pátek nám děvčata 

z kuchyně jitrničky zapekla v troubě.  

A pak … už jen stačilo to všechno sníst.  Ale 

všechno má svůj řád. Celá akce začala ukázkou 

zabíjačky z filmu Postřižiny na velkém plátně. Poté 

paní Marcela s námi ještě na toto téma diskutovala 

a připomenula, co všechno taková zabíjačka 

obnáší.  

Mezi příjemnou přednáškou nám v pauzách paní Eva pouštěla neméně příjemné hudební klipy 

a jak jinak, než se zabijačkovou tématikou. Ovšem ostatní pracovníci mile rušili náš program. 

Totiž cinkali nádobím, které odekorovali nádhernými jitrnicemi. A když se začala ta jejich vůně 

řinout kolem nás, 

chuťové pohárky se 

začaly projevovat a už 

se ochutnávalo. K tomu 

pivko, pěkné písničky, 

veselé povídání… a bylo 

za námi zase jedno 

příjemné odpoledne. 

Děkujeme všem, kteří se 

na této akci podíleli – 

klienti, pracovníci VČA, 

pracovníci z kuchyně. 

 

Marcela Losová, DiS.,  

Ladislav Stáreček 



Výjezdy za nákupy v rámci pravidelných vyjížděk                   i 

i fakultativních činností 

V rámci pravidelných činností se s menší skupinkou našich 

uživatelů vydáváme za nákupy v rámci blízkého okolí. 

Nejčastějšími cíli jsou Nová Karolina, Futurum a Kaufland. 

Výjezdy na nákup pořádáme zhruba každé dva týdny. 

Skupinku nakupujících s doprovodem jednoho pracovníka řidič 

vždy ochotně zaveze až před vchod, kde je také po skončení 

nákupů vyzvedává. 

Pokud někdo potřebuju individuálnější přístup nebo více času 

na nákup, může si zaplatit fakultativní službu a využít doprovod 

a pomoc volnočasového pracovníka při nákupech. Tuto 

možnost využívá i paní Venclová, která pravidelně chodí 

nakupovat do Kauflandu nebo do Alberta v Nové Karolině. 

                                                                       Kamil Kopřiva, DiS. 

 

…jistě víte, že rehabilitační oddělení 
máme také v našem Domově pro seniory 
 
Milí uživatelé, mnoho z Vás využívalo anebo využívá v našem 
zařízení rehabilitační péči. Tuto vám může „předepsat“ váš  ošetřující 
lékař (a v tomto případě služby rehabilitace hradí zdravotní 
pojišťovna) nebo si ji za mírnou úhradu můžete hradit sami. Ráda 
bych Vás seznámila jaké druhy anebo služby rehabilitace nabízí.  
 
Služby rehabilitace v našem zařízení: 

 Léčebná tělesná výchova 

 Skupinové cvičení – cvičení s různými rehabilitačními 
pomůckami /overbal, rehabilitační tyč, gymbal/ 

 Elektroléčba:  VAS (léčebné el.proudy bez kontaktu), BTL 
(léčebné el.proudy s kontaktem) 

 Magnetoterapie (léčba magnetickým polem) 

 Ultrazvuk 

 Lymfodrenáže (tlaková masáž na podporu odtoku lymfy) 

 Kryoterapie (léčba chladem) 

 Oxygenoterapie (léčba kyslíkem) 

 Vířivá koupel na horní a dolní končetiny 

 Aplikace kinesiotejpinku – ( fixační páska) 

 Měkké a mobilizační techniky, míčkování 

 Ergoterapie 

 Reflexní terapie (léčba vnitřních orgánů přes reflexní zóny) 

 Suchá vodní masáž – Wellsystém Relax Plus 
 

Věříme, že jste doposud s naší péčí byli 

spokojeni a nadále budete.                                    Pavla Chmelařová, DiS. 



 
 

ČERVENÁ 

ČOČKA 

Nejvíce čočky se jí 
tradičně v Indii, kde 
se pěstuje více než 
50 druhů 
nejrůznějších barev 
a velikostí. Typický 
pokrm z čočky 
připravovaný v této 
zemi se nazývá 
Dahl, což je 
kořeněná čočková 
kaše. 
 
Mezi nejznámější druhy čoček patří zelená, hnědá, žlutá, černá či méně známá tmavá francouzská. 
 
Níže se dozvíte, proč by čočka neměla být na našem talíři jen 1.den v roce, jak je to u nás zvykem. 
 

 Červená čočka má vysoký obsah vlákniny, vitamínů i minerálních látek jako je železo, 
selen, draslík, hořčík, fosfor, zinek a vitamín B6. 

 1 šálek čočky obsahuje přibližně 16g vlákniny (což je ½ doporučené denní dávky vlákniny) 

 Tento druh čočky má oproti ostatním druhům luštěnin výhodu, kterou většina z nás jistě 
ocení. Loupaná červená čočka totiž nenadýmá a ani se nemusí předem namáčet.  

 Je rychle připravená – stačí ji 5 minut povařit a poté nechat 10 minut dojít pod pokličkou. 
Lehce se rozvaří na kaši, připravují se z ní pomazánky, omáčky, karbanátky i svěží saláty. 

 Je lépe stravitelná, skvělá pro prevenci zácpy, zkrátka prospívá celému trávicímu traktu. 

 Má nízký glykemický index, což znamená, že dokáže příznivě regulovat hladinu krevního 
cukru a zpomaluje vyprazdňování žaludku. Člověk se tedy po ní cítí déle nasycený. 

 Vitamín B6 (zvaný Pyridoxin), který nalezneme v červené čočce, prokazatelně zlepšuje 
náladu a odstraňuje deprese. Má pozitivní vliv na mozkové funkce a kvalitu kůže. 

Říká se, že: čočka pomáhá vnést do života štěstí a pokoj. 
Anna Sztemonová, DiS.,nutriční terapeut  

 

 



 

Koronavirus   Co je Koronavirus a máte z něj obavy? 

Koronavirus je nová varianta viru 2019 - 

nCoV. Jedná se o čeleď virů, které 

způsobují respirační onemocnění u lidí a 

zvířat. Způsobují běžné nachlazení a 

kašel, dýchací potíže, teploty. Jsou ale 

také původcem smrtící choroby s názvem 

– Těžký akutní respirační syndrom SARS 

a infekce MERS. 

První prokázaný výskyt Korona viru 

v čínském Wu- chanu byl potvrzen před 

třemi měsíci a jeho šíření se doposud 

nepodařilo zastavit. Toho času se nákaza 

rozšířila do třiceti zemí. 

Máme mít obavy? 

Na tuto otázku jsme se zeptali 

paní Mgr. Moniky Markové. 

„Předpoklad, že se nakazíte 

Korona virem, je 

nepravděpodobný. 

Nepředpokládá se že, bychom 

přišli do blízkého kontaktu 

s člověkem, který přicestoval 

z postižené oblasti. Větší 

pravděpodobností však je, že se nakazíte respiračním onemocněním běžného typu. V této 

chvíli stoupá počet chřipkového onemocnění v naší republice. Proto není na škodu 

připomenout si základní pravidla týkající i předcházení nákazy chřipkové: 

- DOSTATEK VITAMÍNŮ 

- NEZDRŽOVAT SE V PROSTORÁCH, KDE JE VELKÁ KONCENTRACE LIDÍ 

- NEPŘETÁPĚT POKOJE 

- VĚTRAT VHODNÝM ZPŮSOBEM 

- OBLÉKAT SE PŘIMĚŘENĚ VZHLEDEM K POČASÍ 

- PÍT DOSTATEK TEKUTIN 

- DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

- PŘI PRVNÍCH NÁZNACÍCH NACHLAZENÍ OMEZIT KONTAKT S OSTATNÍMI  

A NENAVŠTĚVOVAT SPOLEČNÉ PROSTORY 

- KAPESNÍK PŘED ÚSTA PŘI KAŠLI NEBO KÝCHÁNÍ.“ 

 
Marcela Losová, DiS., Mgr. Monika Marková, VOÚ 

Koronavirus se sice  šíří neobyčejně rychle. Opustil epicentrum v Číně a už je na všech obydlených kontinentech. 

Avšak statistické údaje mluví jednoznačně: úmrtnost na novou nemoc covid-19 je nízká, podobně jako na chřipku. 

Zdroj: https://www.denik.cz/cerna-a-bila/cerna-a-bila-koronavirus-epidemie-zasoby-20200301.html 

 

https://www.denik.cz/cerna-a-bila/cerna-a-bila-koronavirus-epidemie-zasoby-20200301.html


Milí uživatelé, milí rodinní příslušníci - ke konci čtvrtletníku, ale nikoli zprávou významově 

poslední, ba naopak, se můžete seznámit s výsledky Analýzy spokojenosti.  

Analýza spokojenosti uživatelů se způsobem 

poskytování sociální služby  

v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

Pro zabezpečení kvalitnějšího poskytování služeb, zjišťuje Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace (dále jen DPS Kamenec) míru spokojenosti osob, které 

přicházejí do styku s poskytovanými službami. Z výsledku je určena na kolik plní organizace 

veřejný závazek, jak kvalitní službu uživatelům poskytuje a míru partnerství. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na spokojenost uživatelů s poskytovanými službami 

v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace (dále jen DPS 

Kamenec). 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.  

Dotazník je rozdělen do čtyř kritérií: 

 Podpora v zachování důstojného života uživatele 

 Respektování individuality uživatele   

 Kvalitní péče o uživatele     

 Podpora mezilidských vztahů    

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 uživatele, jedná se tedy celkem o 147 

orientovaných uživatelů.  

Do dotazníkového šetření se zapojilo 50 respondentů, což je 26 % všech uživatelů. Dotazníky 

byly anonymní. Uživatelům, kteří vyjádřili potřebu pomoci s vysvětlením otázek, byly nápomocny 

pracovnice PSS AČ a 2 praktikantky. 

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti uživatelů za rok 2019  

– na recertifikaci Značky kvality 

Respondenti odpovídali na 16 otázek formou ano, ne, nevyužívám a možností doplnění 

poznámky (důvodu). 

Dotazníkové šetření je určeno pro orientované uživatele, jedná se tedy celkem o 147 

orientovaných uživatelů.  

Do dotazníkového šetření se zapojilo 50 respondentů, což je 26 % všech uživatelů. Dotazníky 

byly anonymní. Uživatelům, kteří vyjádřili potřebu pomoci s vysvětlením otázek, byly nápomocny 

pracovnice PSS AČ a 2 praktikantky. 

Dotazníkové šetření probíhalo v rozmezí 01.12.2019 do 31.12.2019. Jeho vyhodnocení bylo 

odevzdáno vedoucímu do 2.1.2020. 



Vyhodnocení: 

 

Podpora v zachování 

důstojného způsobu 

života uživatele 

ANO NE 
NEVYUŽÍVÁ/ 

NEODPOVĚDĚLO 
SPOKOJENOST 

„Cítím se zde jistě a bezpečně.“ 41 0 0 100% 

„Celkově se zde cítím dobře a spokojeně.“ 41 0 0 100% 

„Mám dost klidu a soukromí.“ 41 0 0 100% 

Respektování 

individuality uživatele 
    

„Na svém pokoji mohu mít návštěvy kdykoli 

během dne.“ 
41 0 0 100% 

„Mohu ráno vstávat a večer chodit spát, v kolik 

hodin chci.“ 
39 1 1 98% 

„Když mám nějaké přání, pracovník se mi pokusí 

přání splnit.“ 
41 0 0 100% 

„Když požádám o doprovod (např. do cukrárny, 

do obchodu,…) pracovníci mi vyhoví a zajistí 

asistenci.“ 

33 3 5 92% 

Kvalitní péče o 

uživatele 
    

„Jsem spokojený s jídlem, které zde dostávám.„ 36 5 0 88% 

„Povlečení mi podle potřeby vyměňují.“ 41 0 0 100% 

„Vždy mám k dispozici čisté a vyžehlené 

oblečení.“ 
41 0 0 100% 

„Můj pokoj je čistý a uklizený.“ 41 0 0 100% 

Mezilidské vztahy     

„Když mám nějaký problém nebo potřebuji 

s něčím poradit, pracovník mi pomůže.“ 
41 0 0 100% 

“Pracovníci se mi věnují, mají na mě čas.“ 41 0 0 100% 

“Když mám nějaké otázky, pracovník mi 

srozumitelně odpoví a vše vysvětlí.“ 
40 1 0 98% 

„V domově spolu všichni komunikujeme, máme 

mezi sebou přátelské vztahy.“ 
39 0 2 100% 

„Mezi pracovníky vládne přátelská atmosféra, 

vzájemně se znají a vycházejí si vstříc.“ 
36 2 3 95% 

„Pracovníci jsou ke mně vstřícní a příjemní.“ 41 0 0 100% 

„Pracovníci se ke mně chovají s úctou a 

respektem.“ 
41 0 0 100% 

 

Z dotazníků spokojenosti nevyplynula žádná oblast poskytovaných služeb, se kterou by 

bylo méně než 85% nespokojených uživatelů. 

 



 

Vyhodnocení dotazníkové šetření spokojenosti rodinných příslušníků 

s poskytovanou službou za rok 2019 – jako podklad pro recertifikaci Značky kvality 

Dotazník byl distribuovaný od 01.12.2019 do 31.12.2019 prostřednictvím vedoucích oddělení. 

Dotazníky byly anonymní.  

Do dotazníků se zapojilo 20 osob. 

Vyhodnocení: 

Ot.  Spokojenost Zdůvodnění 

1 
Má Váš příbuzný možnost účastnit se všech 

nabízených aktivit v domově? 
100%  

2 

Může Váš příbuzný v případě potřeby 

požádat pracovníky o doprovod a zajištění 

dopravy např. na nákup, na hřbitov, do 

původního bydliště? 

89% 
Imobilní, zajistí RP, nevyužívá, 

využívá pravidelně 

3 
Může Váš příbuzný anonymně využít 

schránku důvěry? 
95%  

4 

Zajišťuje od Vás (příbuzných uživatelů) 

zařízení pravidelně alespoň 1 x ročně 

spokojenost? 

94% 
Uživatelka od 3.11.2019, jsme zde 

krátce 

5a 
Má možnost si Váš příbuzný volit denní 

režim vstávání? 
82% 

Promyšlený režim, který vyhovuje 

všem, vstávají všichni 

5b 
Má možnost si Váš příbuzný volit denní 

režim hygieny? 
100% Uživatelka ráda dlouho spí 

5c 
Má možnost si Váš příbuzný volit denní 

režim úklidu? 
94% Úklid je pravidelný, neovlivní 

6 

Je dostatečně zajištěna intimita vašeho 

příbuzného při osobní hygieně a 

převlékání? 

100%  

7 

Je vašemu příbuznému pomáháno kdykoliv 

při samostatném pohyb ve vnitřním 

prostoru domova? 

100% Zatím nepotřebuje 

8 
Je vašemu příbuznému kdykoliv pomáháno 

při použití WC? 
74% 

Chodí sama, jinak osloví PSS, dle 

potřeby, nepotřebuje, chodí sama 

9 
Mohl si Váš příbuzný při nástupu do zařízení 

ponechat svého praktického lékaře? 
67% Není možnost dojíždět, lékař v DPS 

10 
Může Váš příbuzný měnit zdravotní 

pojišťovnu? 
100%  

 



Kritéria, která nebyla splněna: 

č. 8. Je vašemu příbuznému kdykoliv pomáháno při použití WC? 

 Informování pracovníků PSS o nutnosti reagovat na potřeby uživatelů.  

 Revize plánů péče uživatelů s inkontinentním stupněm 3 a 4. 

 Obhajoba reauditu Managementu inkontinence. 

č. 9 Mohl si Váš příbuzný při nástupu do zařízení ponechat svého praktického lékaře? 

 Informování uživatelů a rodinných příslušníků o možnosti ponechat si vlastního lékaře.  

 

Vážení a milí uživatelé, vážení rodinní příslušníci 

Děkujeme všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili a jsme rádi,  

že jste vyjádřili svůj názor.  Děkujeme. 

                                                                                                           Mgr. Jarmila Holášková, VSÚ 

 

Před vytištěním čtvrtletníku máme ještě 

jednu nepříliš milou zprávu: 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 

Veškeré bližší informace a dotazy 

odpoví zaměstnanci na mimořádných 

schůzkách oddělení, případně kdykoli 

na vyžádání kterýkoli odpovědný 

pracovník, ať již vedoucí na každém 

patře, vedoucí ošetřovatelského           

a zdravotnického útvaru, paní          

Mgr. Monika Marková, vedoucí 

sociálního útvaru Mgr. Jarmila 

Holášková. 

 

CHRAŇTE SAMI SEBE                                  

A OSTATNÍ                                   

PROTI ONEMOCNĚNÍ 

Myjte si ruce před 

každým jídlem, po každém použití toalety, po každém návratu z venku, po každém 

skupinovém setkání, po každém smrkání a kašlání!                                                  

 

Používejte kapesníky nebo ruku jako bariéru při kašlání! 

 

Pokud Vám není fyzicky dobře, nechoďte mezi ostatní – kontaktujte zdravotní sestru! 


