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UPLEŤ ČTVEREC
Charitativní projekt Knit A Square (Upleť čtverec) pomáhá
sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe.
Odhaduje se, že takových dětí je v Africe kolem 15 milionů, z toho
v Jižní Africe kolem 1,4 milionů. Uplést nebo uháčkovat čtverec
zabere necelou hodinu a může pomoci zachránit dětský život.
Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Jižní
Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na jednu
deku je potřeba 35 čtverců.

Cílem je vytvořit – uplést nebo
uháčkovat čtverec libovolného vzoru
a barvy o rozměrech 20×20 cm. Lze
použit přízi syntetickou nebo
kombinaci vlny s umělou příměsí.
Hlavně, aby pak pokrývka ze čtverců
byla hřejivá, příjemná a nekousavá.

Po dohotovení každého čtverce je potřeba nechat ocásek dlouhý cca 50 cm, aby bylo
možné k sobě čtverce sešít. Ocásek je potřeba pak ke čtverci „přimotýlkovat“, aby se
nezašmodrchal s jinými.
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Hotové čtverce odevzdávejte prosím aktivizačním pracovnicím.
https://upletctverec.wordpress.com/

Noví spolubydlící (červenec) Kulatiny (srpen)
Paní Sůsová Růžena
Pan Rývora František
Paní Neubergerová Jaroslava
Paní Peterková Jiřina
Paní Kličková Jitka
Paní Bicanová Božena
Pan Věrnák Alexandr
Paní Pešatová Marie
Paní Severová Jaruška

Pan Beránek Antonín
Pan Fryč Václav
GRATULUJEME

Opustili nás (červenec)
Paní Hájková Jana
Pan Eisenreich Jiří
Paní Křížková Marie
Pan Žáček Karel
Paní Šedivá Jitka

Připravujeme
21.8. přednáška „Staré časy“Opět k nám zavítá pan Žak, který je historikem
Městského muzea Sedlčany. Po delší době se bude akce konat opět v přednáškovém
sále u velké jídelny.
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31.8. slavnostní vyhlášení výsledků olympijských
her Domova se uskuteční na velké jídelně v 10
hodin. Na akci jsou vítání účastníci olympijských
her i ostatní klienti Domova. Na vítěze čeká pohár a
sladká odměna. K tanci a poslechu zahraje a zaspívá
pan Němeček.
9.9. Sportovní hry
V našem Domově bude obnovena tradice pořádání sportovních her. Na tuto akci byli
pozvání senioři z ostatních zařízení středočeského kraje. Domov Sedlčany budou
reprezentovat vítězové olympijských her Domova. Soutěžit se bude ve třech
disciplínách:
- Kuželky
- Šoupaná
- Vědomostní kvíz
18.9. Den Domova
Můžeme se těšit na bohatý
kulturní program
- hudební vystoupení
- ukázky juda
- vystoupení šermířů
- dětská vystoupení
- módní přehlídka
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Povedlo se
Návštěva rekreačního střediska Prosaz
Klienti Domova Sedlčany se dne 23.7.2015 zúčastnili co by diváci vystoupení
hendikepovaných dětí v rekreačním zařízení Bučily – sdružení Prosaz. Bylo úžasné
s jakou radostí a nadšením ti mladí lidé vystupovali ve svém programu, který stál za
podívání. Proto vřelé díky vám všem.
Marie Zemanová, klientka Domova

Trénování paměti
Kdo je na obrázcích?

Obrázek č. 1 https://www.google.com/search
Obrázek č. 2 https://www.google.com/search
Obrázek č. 3 https://www.google.com/search
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Výsledky hádanky z minulého čísla:
1. Leoš Janáček
Leoš Janáček (3. července 1854 – 12. srpna 1928) byl světově uznávaný český hudební
skladatel klasické hudby. Přestože patří do generace české hudební moderny, je jeho styl velmi
osobitý a originální. Ve světě je znám hlavně díky svým operám, orchestrálně-vokálnímu
dílu Glagolská mše, Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a komorním skladbám,
především smyčcovým kvartetům
2. Karel Schwarzenberg
Celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze
Schwarzenbergu je český politik, exministr zahraničí, bývalý místopředseda Nečasovy vlády,
kancléř prezidenta Václava Havla a kandidát TOP 09 v prezidentské volbě v roce 2013.
3. Miloš Kopecký
Národní umělec Miloš Kopecký (22. srpna 1922 Praha – 16. února 1996 Praha)
byl český divadelní a filmový herec.

JSME TU PRO VÁS
Informovanost klientů sociálních služeb o zařízení, ve kterém žijí, je
jeden z nejdůležitějších aspektů moderního poskytování sociálních
služeb. Z tohoto důvodu Vám předkládáme seznam pracovníků (včetně
jejich kompetencí), ke kterým můžete směřovat své dotazy.

SOCIÁLNÍ ÚSEK
Bc. Hana Kubištová, Dis. – vedoucí sociálního úseku,
kancelář č. 321 (1. pavilon), tel: 318 841 866
koordinátor práce sociálních pracovnic a aktivizačních
pracovnic
koordinátor dobrovolníků
koordinátor kulturních akcí
pomoc s řešením úředních záležitostí klientů
objednání dopravy klientů (soukromá/lékař)
řešení stížností klientů
Inka Skalická – sociální pracovnice, kancelář č. 321 (1. pavilon),
tel: 318 841 828
příjem nových klientů
výdej peněz v pokladně
výdej důchodů klientům (důchod na hromadný účet Domova)
příjem peněz (důchody) na účet Domova
platba rozhlasu a televize
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vyúčtování vratek za pobyt mimo Domov
žádosti o stěhování klientů
Bc. Lucie Stará - sociální pracovnice, kancelář č. 321 (1. pavilon),
tel: 318 841 828
evidence a řešení stížností klientů
žádosti o příspěvky na péči
koordinátor individuálního plánování
adaptační proces nových klientů
pomoc s řešením úředních záležitostí klientů
Aktivizační pracovnice
zájmová činnost s klienty
vycházky
kulturní akce
doprovod mimo Domov
individuální návštěvy klientů
zajištění nákupů imobilním klientům
individuální plánování služby s klienty
rozvoz zboží z kantýny na pokoje
péče o zvířata v Domově
roznos pošty
objednávání jídel z jídelního lístku

OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK
Jana Skořepová, DiS. – vedoucí ošetřovatelského úseku,
kancelář č. 323 (1. pavilon), tel: 318 841 827
koordinátor práce vedoucích oddělení, zdravotních sester a
ošetřovatelek

Vedoucí oddělení (zdravotní sestry) – sesterna
zdravotní úkony, ke kterým jsou zdravotní sestry kompetentní
koordinátor práce zdravotních sester a ošetřovatelek
objednávání inkontinenčních pomůcek
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vedoucí 1. oddělení vedoucí 2. oddělení vedoucí 3. oddělení
Bc. Mandovcová
Jitka Pudilová
Marta Khandlová

vedoucí 4. oddělení
Jitka Vančurová

Zdravotní sestry – sesterna
zdravotní úkony, ke kterým jsou zdravotní sestry kompetentní např:
objednávání klientů k lékaři + sanitka
příprava a roznos léků
aplikace injekcí
odběry vzorků
převazy
Ošetřovatelky (pracovníci v sociálních službách) – sesterna
individuální plánování služby s klienty
přímá péče (koupání, mytí, krmení, roznos jídla, oblékání, výměna inkontinentních
pomůcek, převlékání postelí, úklid pokoje, odnos/přinášení prádla do
prádelny)

EKONOMICKÝ ÚSEK
Ing. Kateřina Hrstková – vedoucí ekonomického úseku + zástupce
ředitele, kancelář č. 313, tel: 318 841 837
koordinátor práce pokladní, mzdové účetní a administrativních
pracovnic
Marie Janečková – pokladní, pokladna č. 322, tel:
318841840
výdej peněz v pokladně
výdej důchodů klientům (důchod na hromadný účet
Domova)
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PROVOZNĚ – TECHNICKÝ ÚSEK
Bc. Zdeněk Hrstka – vedoucí úseku, kancelář č. 324 (1. pavilon),
tel: 318 841 809
koordinátor pracovníků prádelny (zajištění praní, drobných oprav
oděvů a žehlení klientům)
koordinátor pracovníků údržby (zajištění dopravy klientů, nutné
opravy na pokojích, zajištění internetu, údržba zahrady a budov)
koordinátor pracovníků úklidu (úklid na pokojích klientů, úklid chodeb
a společenských prostor)
koordinátor pracovníků recepce (otvírání/zavírání Domova, prvotní
informace pro návštěvy, přepojování telefonů, prodej smíšeného
zboží v recepci)

STRAVOVACÍ ÚSEK
Václav Čížek – jídelna stravovacího provozu, tel:318 841 830
koordinátor kuchařek, servírek a zásobování zboží v kuchyni a v
kantýně
koordinátor Stravovací komise
odpovědná osoba za sestavení jídelního lístku

Připomínáček
Vstup do Domova Sedlčany je z bezpečnostních
důvodů možný pouze přes recepci.
Každé první pondělí v měsíci ve 12:15 se koná na velké
jídelně STRAVOVACÍ KOMISE.
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