Náš Domov
KVĚTEN 2017
INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA
HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE
PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 33,
PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM
Žádost směrem ke klientům, aby nepřesouvali nábytek a věci, které jsou
majetkem zařízení – složitá evidence.
Poděkování klientům, kteří se zúčastnili akce „Jedeme v tom společně“
a kteří již dorazili do Paříže!!! Poděkování i ostatním klientům, kteří se
účastní akcí, projektů, ale i aktivizací v zařízení.
Pobídka klientů k účasti na anketě o nejlepšího pracovníka Domova
Sedlčany, které právě probíhá. Dotazník je možné si vyzvednout
u aktivizačních pracovnic.
Pobídka ke zlepšení vztahů a chování některých klientů mezi sebou
i k personálu. Vyjádření nespokojenosti s vyhazováním jídla z oken.
Připomenutí možnosti ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb
ze strany zařízení v případě porušování Domácího řádu.
Připomenutí zákazu kouření mimo vyhrazená místa.
Přivítání nových zaměstnanců:
paní Hana Kreysová – PSS, 4. oddělení
paní Zuzana Hniličková - fyzioterapie
Pozvání na oslavy 40. výročí od založení Domova Sedlčany.
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PLÁNOVANÝ PROGRAM - 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DS
HLAVNÍ JÍDELNA
10:00 PiňaKoláda – hudební vystoupení
14:00 Petra Černocká – hudební vystoupení
15:00 Ukázka společenských tanců, Slimka – ukázka moderních tanců
15:30 Corpus Bellatores – scénický šerm
Občerstvení, ochutnávky dodavatelů
POKOJE KLIENTŮ
Přímý přenos vystoupení z hlavní jídelny (TV kanál 33), hudební vystoupení
pana, vystoupení divadelního spolku
ZAHRADA
Grilování, hudební vystoupení, skákací hrad, dopravní hřiště, soutěže,
vystoupení divadelního spolku
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KULTURNÍ AKCE – KVĚTEN
2.5. Den hasičů – přednáška, klubovny
4.5. Den matek – vystoupení mateřské školky, hlavní jídelna
9.5. Sluchová poradna
9.5. Jak na to, promítání dokumentů, tělocvična DS
15.5. Hudební dopoledne 1. + 3. oddělení
16.5. Výlet do Vrchotových Janovic
22.5. Hudební dopoledne 2. + 4. oddělení
30.5. Den dětí – dopravní hřiště, ukázka dravců
+ Čarodějnické grilování, které se z důvodu špatného počasí nemohlo
uskutečnit v měsíci dubnu.
______________________________________________________________

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ – DUBEN
Paní Hana Kučerová
Paní Maria Krotilová
Paní Jana Šternberková
______________________________________________________________

KULATINY – KVĚTEN
Paní Eva Weigertová
Pan František Rývora

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

OPUSTILI NÁS – DUBEN
Paní Jaroslava Křížová
Paní Růžena Hejnová
Paní Marie Havelková
______________________________________________________________

MĚSÍC KVĚTEN
Květen je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní.
[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia
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Již od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, je považován
za měsíc lásky.
1. května je mezinárodní svátek práce. Druhou květnovou neděli se
slaví svátek matek.
Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný
jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.
Slovo květen pochází od slova kvést (rostliny kvetou), původně máj.
Slovo květen se poprvé objevilo v Jungmannově překladu Ataly z roku 1805.
1. 5.
3. 5.
4. 5.
8. 5.
14. 5.

Svátek práce
Den slunce
Den hasičů
Den vítězství
Den matek

15. 5.
18. 5.
24. 5.
31. 5.
31. 5.

Den rodiny
Mezinárodní den muzeí
Evropský den parků
Světový den bez tabáku
Den otevírání studánek

ROZŠIŘOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE V DOMOVĚ
SEDLČANY
Od 24. dubna dochází nově do Domova nový lékař
MUDr. Jiří Chaloupecký – urogynekolog, gynekolog.
Návštěvní hodiny budou dle potřeby. Případné zájemce
o vyšetření prosíme o nahlášení u zdravotních sester.
______________________________________________________________
ZMĚNA PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NA SOCIÁLNÍM ÚSEKU
Od 1. května došlo na sociálním úseku k personálním změnám. Paní Inka
Skalická odešla do důchodu. I přesto, že paní Skalická bude do zařízení
i nadále nepravidelně docházet, byla její práce (sociální šetření, příjem
nových klientů, práce s úhradami za pobyt + předávání důchodů, práce
v pokladně) předána paní Bc. Marii Píšové.
Na 1. oddělení je nově aktivizační pracovnicí paní Alena Vojtová.
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