Náš Domov
LEDEN 2018
Vážení klienti, vážení zaměstnanci,
do ruky se vám dostává první číslo časopisu Náš Domov.
Začátek nového roku bývá období, kdy se ohlížíme zpět a bilancujeme nad
uplynulým rokem. Dovolte tedy i mně malé ohlédnutí. V minulém roce
jsme splnili mnoho a mnoho úkolů. Mojí prioritou bylo získat více
finančních prostředků pro naši činnost. To se mi podařilo a my jsme tím
pádem mohli dokončit všechny naše cíle.
Navýšili jsme počet zaměstnanců v přímé péči a k dnešnímu dni máme 160
lidí. Jsem ráda, že se nám podařilo získat 1 rehabilitační pracovnici
a 1 sociální pracovnici. Velice mě těší, že vzrostl i počet dobrovolníků.
S tímto stavem se dostáváme nad krajský průměr a věřím, že tento počet
zajistí také v našem Domově nadprůměrnou péči. Navýšily se platy
zaměstnanců a já doufám, že to přispěje ke stabilitě našeho týmu.
V minulém roce jsme pro naše klienty uspořádali celkem 42 velkých
zajímavých akcí, jako Den Domova, Olympiádu, pouťovou zábavu,
Čertovské hrátky, turnaje, přednášky, besedy, výlety, setkání s dětmi,
studenty aj. Domov navštívili i významné osobnosti J. Zíma, U. Kluková,
P. Černocká, J. Němcová, J. Hamáček a K. Valachová.
Pravidelně probíhaly terapie na klubovnách, internetové kavárně
a tělocvičně. Ke společenskému posezení byla značně používána recepce
a cukrárna U Václava. Méně a skoro vůbec se nepoužívala místnost určena
pro oslavy klientů vedle cukrárny, proto jsme se jí rozhodli zrušit a tato
místnost bude přestěhována do zaměstnanecké jídelny.
[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia

Stránka 1

V roce 2017 začal ordinovat nový praktický lékař, gynekolog,
dermatoložka,
neurolog,
psychiatrička,
urolog.
Spolupracujeme
s ortopedem, chirurgem a gastroenterologickou ambulancí.
V minulém roce se uskutečnilo mnoho změn, oprav i nákupů. Máme
5 nových výtahů, novou ordinaci, 43 ks protipožárních dveří,
2 profesionální pračky, mandl, 10 ks ošetřovatelských setů, elektrický kotel,
osvětlení, nové balkonové sestavy i okna. Nakoupilo se mnoho předmětů
pro aktivizaci klientů a vybavení kuchyně.
Bylo toho opravdu hodně, co jsme v roce 2017 dokázali a já jsem na to
hrdá! Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům, spolupracovníkům
i některým klientům za vytrvalou práci, bez níž by takových výsledků
nebylo.
Nyní se musíme společně pustit do nových úkolů v roce 2018. Mám vizi
nejlepšího Domova ve Středočeském kraji, který je především nejlepším
domovem pro naše klienty a příjemným pracovištěm pro naše zaměstnance.
V roce 2018 budeme usilovat o rozšíření kapacity DZR. Zavádíme novou
koncepci Individuální péče, budeme pokračovat ve vzděláváních
a aktivitách. Máme naplánováno i mnoho oprav např. výtahů, pokojů,
plynových kotelen, chladicího zařízení, ozvučení pokojů atd.
V tomto roce využijeme prostor po Pečovatelské službě Sedlčany. Chceme
navázat bližší spolupráci s nemocnicí Mediterra a školami.
Je před námi mnoho výzev a já věřím, že budou všechny úspěšně splněny
jako v minulém roce.
Milí klienti, přeji vám v roce 2018 hodně zdraví, štěstí, pohody i radosti
a vám zaměstnancům, navíc ještě hodně síly a trpělivosti.
Vaše ředitelka
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Masopustní zábava s tombolou
Pečení masopustních koblížků
Přednáška o včelařství
Turnaj v kartách
Turnaj v dámě
Filmový klub
Zpíváme si pro radost

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - PROSINEC
Marie Peterková
Eva Šedinová
Miloslav Zelenka
KULATINY – LEDEN
Zdenka Mášová
Věra Roštejnská
Stanislav Vršecký
Miloslav Zelenka
VŠECHNO NEJLEPŠÍ

OPUSTILI NÁS - PROSINEC
Libuše Balíková
Jitka Fišerová

Marie Zemanová
Zdenka Spilková
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MASOPUST
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny,
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování,
během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka.

Letos připadne Popeleční středa na 14.2.2018
--------------------------------------------------------------------------NOVINKY Z DOMOVA
Každý čtvrtek můžou klienti využít služeb psycholožky:

PhDr. Jana Ječná Maiwaldová
Zájemci se mohou hlásit na pracovně sester.

ZMĚNA ÚHRAD V DOMOVĚ SEDLČANY
Od 1. ledna 2018 došlo ke zvýšení úhrad za stravu 5kč/den. Úhrada za pobyt
zůstala stejná.
Za stravu denně
normál
diabetická

Měsíc (30,42 dní)
normál
dibetická

177 Kč

147 Kč

159 Kč

9.856Kč

10.221Kč

2- lůžkový

172 Kč

147 Kč

159 Kč

9.704Kč

10.069Kč

3- lůžkový - oddělená část

167 Kč

147 Kč

159 Kč

9.552Kč

9.917Kč

3- lůžkový

164 Kč

147 Kč

159 Kč

9.461Kč

9.826Kč

4- lůžkový - oddělená část

160 Kč

147 Kč

159 Kč

9.339Kč

9.704Kč

4- lůžkový

157 Kč

147 Kč

159 Kč

9.248Kč

9.613Kč

Typ ubytování

Za pobyt denně

1- lůžkový
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