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Vážení a milí čtenáři, příznivci Zpravodaje Korýtko!
To nám ten čas rychle ubíhá. Máme za sebou silvestra a
před sebou nový rok 2019. Také letos se budeme snažit,
aby Zpravodaj Korýtko byl pestrý a zajímavý. Pracuje na tom
tým spolupracovníků, kterým patří mé poděkování.
Domov Korýtko samozřejmě chystá spoustu akcí, o kterých
bude Zpravodaj informovat.

Přeji Vám všem do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Zahájení adventu
Advent je období klidu a rozjímání a trpělivého očekávání
vánočních svátků. Děti si postupně rozbalují adventní kalendář,
zapalujeme svíčky na adventním věnci, pečeme perníčky a
cukroví a těšíme se na dárečky pod stromečkem.
3. 12. 2018 jsme také v Domově
Korýtko zahájili advent. Sešli
jsme se ve vestibulu domova
v
odpoledních
hodinách.
Slovem, písní a hrou na piano
nás provedla paní Sedláčková.

Uživatelé si zazpívali koledy i oblíbené písně. Pochutnat si
mohli na kávě a croissantech.
Mgr. Šárka Menšíková
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Návštěva Divadla loutek
V pondělí 3. 12. 2018 se několik uživatelů Domova pro seniory
zúčastnilo Slavnostního setkání v rámci projektu Reminiscence
2018 pod názvem „Hudba mého srdce“ v Divadle loutek
v Ostravě. V úvodu promluvila paní Mgr. Pavelková a paní Bc.
Machová a diváci shlédli prezentaci ostravských domovů.
V předsálí divadla si o přestávce mohli účastníci prohlédnout
fotografie, které prezentovaly činnost v domovech pro seniory
v Ostravě. K občerstvení byly podávány voňavé perníčky a
sladký punč. Po přestávce byla připravena
ke shlédnutí
inscenace „Stříhali dohola Josefa Kainara“ v režii Václava
Klemense. Díky hercům se diváci ocitli v bývalé ostravské
„Kavárně Savoy“ na přelomu 30-40 let, při vzpomínání na život
Josefa Kainara, na jeho dětství a období prvních lásek.
V podání swingového orchestru bývalé „Kavárny Savoy“ slyšeli
písně jako Stříhali dohola malého chlapečka, Mám křivý nos,
Deštivý den, Starý muž, Míval jsem klobouk a jiné.
Hlavní postava byla jen „hadrová loutka“, ale v podání vodiče
loutky a hráče Karla Růžičky se setřela hranice mezi vycpaninou
a živou bytostí.
Po závěrečném bouřlivém potlesku a po procitnutí do reality se
uživatelé vydali autem na cestu k domovu.

Bc. Anna Fischerová
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Keramické tvoření s dětmi z MŠ Výškovická
Dne 4. 12. 2018 ráno ožila volnočasová dílna dětským
švitořením a hromadou kreativních nápadů. Přišly nás opět
navštívit děti z mateřské školy a společně s uživateli se vrhli na
keramickou hlínu. Děti byly moc šikovné a práce jim šla od ruky.
Se vším jim pomáhali naši uživatelé, pracovníci domova i školky
včetně naší dobrovolnice. K dispozici měli vykrajovátka, krajky,
šablony a další. Výsledkem společného snažení bylo několik
polic nádherných vánočních výrobků a ozdob, které zde musí
vyschnout a poté je vypálí pracovnice dílen v nové keramické
peci. Vzájemná spolupráce byla po celý rok přínosná a příjemná
seniorům i dětem, doufáme, že bude pokračovat i nadále.
Děkujeme!
Bc. Karolína Švajdová
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Sv. Mikuláš
Rok se s rokem sešel a 6. prosince 2018 do Domova Korýtko
zavítali vzácní hosté.
Měli toho již za sebou hodně, celou noc obcházeli domy, ve
kterých bydlí děti, a pak během celého dne obdarovávali také
seniory v našem Domově, moc se jim totiž u nás líbí a tak se zde
každoročně vrací. Nebylo tedy divu, že je již mnozí lidé, jak klienti
tak i pracovníci, netrpělivě vyhlíželi, a na koho že čekali? No přeci
na Mikuláše a jeho partu.
Nevynechali ani tentokrát. S nadílkou navštívili všechny klienty.
Čertovi se moc líbilo škrábání po huňatém kožichu... dokonce
klientky domova se zvláštním režimem byly dobrovolně
rozhodnuté, že s ním půjdou do pekla. Zavěsily se čertovi na
rámě a šlo se... naštěstí jen ke vchodovým dveřím... čert jim pak
utekl.
Všichni Mikulášovi místopřísežně slíbili, že byli po celý rok hodní,
mikulášská parta si u pár osob prověřila, že sem tam zhřešili, ale
hned na místě odpřisáhli, že již nebudou tajně kouřit tam, kde se
to nesmí, ani se vztekat a tak nakonec nezbyla žádná nadílka,
všechny byly řádně předány. Mikuláš všechny potěšil vlídným
slovem, anděl všechny láskyplně pohladil a čert s každým
šprýmoval.
Tak zase za rok ahoooj!!!
Bc. Karla Janečková Venháčová
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Mikuláš na C1
A už je tady zase Mikuláš, rok s rokem se sešel a k nám na oddělení
opět přišel. Doprovázeli ho andělé a čert. Jelikož jsou na oddělení
všichni hodní, čert šel s nepořízenou. Všichni společně jsme strávili
krásné dopoledne.
Kolektiv C1
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Pečení zákusků na C2
Ve středu 5. 12. 2018 jsme se s uživatelkami na oddělení C2 za pomocí
praktikantek pustily do pečení zákusků k občerstvení na vánoční koncert
a promítání kina. Pečení uživatelky velmi bavilo. Tentokrát jsme se
pustily do náročnějšího zákusku, kdy podklad tvořil piškot a povrch pak
vrstva šlehačky se zakysanou smetanou, na to uživatelky navrstvily ovoce
a polily želém z pudinku a šťávou z kompotu. Uživatelům zákusek velice
chutnal.

Mgr. Šárka Menšíková
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Koncert a promítání „kina“
Dne 6. 12. 2018 se v 18:00 hodin v kulturní místnost Domova Korýtko
uskutečnil vánoční koncert studentů gymnázia, a to Pavly Menšíkové a Daniela
Lokaje z Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí a Kateřiny Tylečkové z Gymnázia
Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Studenti nám zahráli na flétnu, kytaru a piano,
zazpívali koledy i anglické písně. Zazněly známé písně, jako jsou Tři oříšky pro
Popelku, Žežulička, Hallelujah, Už z hor zní zvon, Tichá noc a další. Koncert se
uživatelům moc líbil.
Po shlédnutí koncertu jsme uživatelům promítly pohádku Anděl Páně.
Uživatelům jsme nabídly výborný svařák, který nám uvařili v kuchyni, zákusek,
který jsme pekly s uživatelkami na C2, kávu i drobné občerstvení. Troufáme si
říct, že to byla velmi zdařilá akce.

Mgr. Šárka Menšíková a Jana Neoralová, DiS.
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Mužský pěvecký sbor Vítkovice
Jako každý rok před Vánocemi, tak i letos nás navštívil mužský
pěvecký sbor Vítkovice. I když se koncert konal až v šestnáct hodin,
sešlo se na něm v kulturní místnosti kolem třiceti uživatelů.
Poslechnout si mohli skladby od Bedřicha Smetany – Slavností sbor
Sláva Tobě, Modlitbu, Věno, skladby od Leoše Janáčka – Což ta
naše bříze, Láska opravdivá či od Johanna Sebastiana Bacha – Air,
ze svity D dur pro smyčcový orchestr a mnoho dalších, mohli si také
zazpívat lidové písně a koledy.
Mgr. Šárka Menšíková
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Pečení cukroví na C2
V pondělí 10. 12. 2018 se i oddělení C2 pustilo do pečení vánočního
cukroví. Letos jsme nepekly perníčky, ale za to jsme se pustily do více
druhů vánočního cukroví. Oddělení brzy vonělo vánočním cukrovím.
Upekly jsme linecké, pracny, vanilkové rohlíčky, andělské oči a kokosové
cukroví, na druhý den uživatelky linecké spojovaly marmeládou. Cukroví
také všem velice chutnalo.

Mgr. Šárka Menšíková
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Tvoření výzdoby na C2
V průběhu prosince jsme na středisku pilně pracovali na vánoční
výzdobě střediska a pokojů uživatelů. V prvé řadě se zrodil nápad
pracovnic paní Růžičkové a paní Kubesové, jak letos pojmout vánoční
výzdobu. A pak už bylo jen zapotřebí ochoty a šikovných rukou, jak
z řad personálu, tak i uživatelů C2. Výzdoba byla započata tvořením
adventních věnců na pokoje uživatelů. Věnečky mohou být vytvořeny
různým způsobem, jde jen o nápad. Letos jsme použily k výrobě jako
základ obvazový materiál, který již nebylo možné použít (tímto
děkujeme do řad zdravotníků, že nám materiál dodali).
Pak už dle fantazie vytvářely
pracovnice a uživatelé věnce,
které letos obdivovali všichni
kolemjdoucí. Pak jsme začaly
vytvářet šité vánoční ozdoby.
Kulturní místnost se změnila asi
na dobu 3 týdnů na šicí dílnu.

Pod rukama pracovnice paní Adámkové vznikaly krásné vánoční
ozdoby, které ochotně šila pro naše uživatele. Ozdoby byly šité z látky a
různě zdobené.
Uživatelky našeho střediska
pomáhaly s plněním ozdob,
aby dostaly patřičný tvar, a ty
šikovnější
byly
schopné
společně s paní Wilczynskou
zapošívat vytvořené ozdoby.

Práce byla velmi zdařilá, neboť udělala radost jak uživatelům a jejich
rodinám, tak i personálu střediska, neboť je milé mít na očích pěkné
věci.
10.

Jana Neoralová, DiS.
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Návštěva školky Ignáta Hermanna
Stalo se již tradicí, že naší uživatelé
v předvánočním čase navštěvují děti
v mateřské škole Ignáta Herrmanna.
I tento rok pro nás děti vytvořily
krásnou atmosféru, potěšily nás
vánočními koledami a odrecitovaly
nejrůznější básně se zimní tématikou.

Během přestávky nám děti vyrobily
krásná vánoční přání. Uživatelé si
mezitím měli možnost prohlédnout
místní vánoční trhy a nakoupit si
drobné ozdoby či perníčky. Vzájemnou
přítomnost jsme si moc užívali.
Na závěr nám děti popřály krásné Vánoce, obdarovaly nás dárečkem a
písničkou se rozloučily.

Děkujeme dětem za příjemný zážitek a budeme se těšit na další návštěvu.

Mgr. Lenka Kokešová
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Předvánoční posezení
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhlo v našem Domově předvánoční
setkání. V programu pro naše uživatele vystoupily děti z MŠ na ulici
Ignáta Herrmanna v Ostravě-Hrabůvce. Za klavírního doprovodu paní
učitelky nám děti předvedly pásmo písniček a tanečků o zimě a
zimních radovánkách. Jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým
potleskem.
Po krátké přestávce, kdy bylo podáváno malé občerstvení – obložený
chlebíček, perník a horký punč, vystoupil s kytarou pan Zdeněk Novák
s paní Evou Kozubovou. Spolu s nimi jsme si všichni mohli zazpívat
písničky známé i neznámé a vzhledem k blížícím se vánočním svátkům
zazněly i oblíbené koledy.
Vánočně naladěni jsme se poté rozcházeli. Organizační tým služby DZR
děkuje Šárce Menšíkové, Petře Pavelkové a všem, kdo pomáhali při
této povedené akci.

Bc. Anna Fischerová
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Pečení vánočního cukroví

S uživateli služby jsme pekly tradiční vánoční cukroví. Jednalo se
o vanilkové rohlíčky, linecké, které uživatelé mají moc rádi. Dále
nechyběly ani rumové kuličky, které si vyrobili úplně sami. Práce
nám šla hezky od ruky. Strávili jsme příjemnou atmosféru při
poslechu koled. Přišli také ochutnávači z řád uživatelů a pochválili
nás, že jim moc chutnalo.
Kolektiv C1
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Předvánoční posezení C1
Dne 22. 12. 2018 jsme si připravily pro naše uživatele a jejich
rodinné příslušníky vánoční posezení s překvapením.

Při poslechu pohádkových
písniček vystoupily na pódiu
pracovnice oddělení, které se
na chvíli v ten moment staly
princeznami. Poté následovalo
společné zpívání známých
českých koled. Také se k nám
připojila mladá slečna Ema,
která navštěvuje 1. třídu a
vystoupila jako mažoretka.
Za celou svou třídu uživatelům předávala vánoční přání, které
sami vytvořili. Po celou dobu této akce byla atmosféra plná
vánoční pohody.
Kolektiv C1

14.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Čekání na Vánoce na B4
Jak ten čas letí… Vánoční osvětlení ulic, stromečky z domovů i ostatní
připomínky svátečních dnů pomalu mizí. Jediné, co v nás zůstává,
jsou příjemné vzpomínky na čas plný pohody a radosti.
Na středisku B4 jsme si letos přípravy na Vánoce obzvlášť užili.
Společně jsme si napekli perníčky a jimi pak nazdobili stromeček,
samozřejmě nesmělo chybět ani pečení vánočního cukroví… a že se
nám to povedlo, no posuďte sami.

Před Vánoci jsme si pak poseděli u kávy, povídali jsme si o vánočních
tradicích a u toho poslouchali koledy.

15.

Mgr. Lenka Kokešová
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Předání háčkovaných chobotniček
Před Vánocemi proběhlo předání velké bedny
háčkovaných
chobotniček
pro
miminka
na
novorozeneckém oddělení Vítkovické nemocnice.
Chobotničky se už několik měsíců vyrábí v našich
volnočasových dílnách, kde je s pomocí pracovnic pečlivě
háčkují uživatelky Domova. Za všechny je hrdě předala
vrchní sestře oddělení naše pravidelná návštěvnice dílen,
paní Daniela Nováková s doprovodem. V jednom z
inkubátorů uspořádala nemocnice sbírku bavlnek, ze
kterého si pak mohou háčkující seniorky brát materiál.
Háčkovat chtějí uživatelky i nadále, miminka se stále rodí
a chobotničky dělají radost miminkům i maminkám ❤
Děkujeme Dobrovolnickému centru ADRA Ostrava za
zprostředkování předání!

Bc. Karolína Švajdová
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Vánoční trhy v Novém Jičíně

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme se vydali užít si vánoční
atmosféru do Nového Jičína na Vánoční trhy. Na chladné
počasí, které bylo toho dne, jsme však byli připraveni, a tak
se každý zabalil do deky. Pohyb po Novém Jičíně nebyl
organizovaný, proto si každý mohl volný čas vyplnit dle
vlastní potřeby a přání. Někdo čas využil pouze k Vánočním
trhům, kde si dal svařák a k tomu něco dobrého, jiní
navštívili v návštěvnickém centru expozici klobouků, nebo si
šli jen tak posedět do kavárničky na náměstí. Vánoční
atmosféru podtrhoval už jen dřevěný betlém a vánoční
koledy znící ze všech stánků na náměstí.

Mgr. Petra Pavelková
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Zabíjačka

Díky projektu „Ježíškova vnoučata“ se naše uživatelky dostaly
na zabíjačku, ke které je přizvala paní Jiříková se svými
známými. Pozvání jsme samozřejmě neodmítli, a tak jsme se
v pondělí 10. 12. 2018 vydali do Kobeřic u Opavy. Při našem
příjezdu se nám dostalo vřelého přivítání. Po celou dobu, co
jsme se zabíjačky účastnily, se naše uživatelky mohly dívat
panu řezníkovi pod ruce, ptát se na cokoliv, co je zajímalo, a
samozřejmě dostávali průběžně hotové výrobky k ochutnání.
Ochutnali například mozeček, ovar nebo lalok. Hostitelé si pro
nás připravili také něco sladkého, a to frgál a ovocný koláč. Po
celou dobu měly naše uživatelky k dispozici horké nápoje,
které se v chladném počasí všem náramně hodili. Hostitelé
byli velmi ochotní a vstřícní. Vřelost hostitelů se ukázala také
při odchodu, kdy každé uživatelce předali balíček, který
obsahoval dobroty ze zabíjačky, a to sekanou, domácí
konzervu a zelí.

Mgr. Petra Pavelková
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Tradice adventu
Již řadu let připravují pracovnice střediska B3 pro své klienty
pravidelná adventní setkávání. Tato setkání se tak stala tradicí a
tak i tentokrát proběhla čtyři adventní posezení v prostorách
jídelny na našem středisku. Jídelna byla slavnostně vyzdobená,
dominoval jí vánoční strom a na stole byl veliký adventní věnec
s čtyřmi svícemi.
První adventní posezení se neslo v duchu oblíbené kavárničky.
O druhém adventním posezení se probíraly zajímavosti
spojené s vánočními svátky. Třetí adventní posezení bylo
provoněné vánočním punčem a čtvrté adventní posezení bylo
slavnostně naladěno jakožto malý krůček ke štědrému dni.
Společně strávené chvíle proběhly
ve veselé náladě, zpívaly se koledy,
ochutnávaly se výtečné vánoční
dobroty,
buchty
a
cukroví,
vzpomínalo se a tak to má být.
Bc. Karla Janečková Venháčová
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ADVENT B2
Adventní vzpomínání při čaji s rumem na B2
Dne 7. 12. 2018 jsme si společně zavzpomínali na adventní
čas našeho dětství. Vzpomínali jsme na to, jaké Vánoce nám
připravili rodiče, jaké jsme drželi tradice, co jsme dostávali za
dárky. Zazpívali jsme si koledy a nejen ty, vyslechli několik
vtipů a ukrátili tak chvíle před Vánocemi. Nechyběl ani čaj s
rumem, který nám dodal na veselé náladě .
Letošní pečení cukroví na B2
Jako každý rok i letos jsme 15. 12. 2018 společně pekli
cukroví. Letos zvítězila vykrajovaná linecká srdíčka , linecké
rohlíčky a nesměly chybět rumové kuličky. Během dopoledne
jsme vykrajovali, váleli rohlíčky, tvořili těsto na kuličky.
Odpoledne potom jsme lepili, zdobili a ochutnávali .
Hotové cukroví jsme naskládali do krabice, aby nám něco
zbylo na Štědrý den.

Kolektiv B2
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Ježíškova vnoučata

Koncem listopadu a během celého prosince do Domova
přicházeli lidé, kterým nejsou senioři lhostejní, a snažili se
jim zpříjemnit dlouhou chvíli dárkem, zážitkem či
(ne)obyčejným setkáním. Tito lidé dělali radost nezištně, bez
nároku na jakoukoliv odměnu. Největší odměnou jim byl
úsměv. Kdo byl "vnoučetem" z daleka, měl možnost dárek
zaslat. Zadali jsme letos do databáze 50 přání našich
uživatelů a téměř denně jsme doprovázeli příchozí k
uživatelům, kteří se cítí osaměle nebo jsme předávali
doručené balíčky. Někteří naši uživatelé byli projektem
zmatení, nedůvěřiví, odmítaví (hlavou jim možná běžely
otázky, proč to cizí lidé dělají), ale ve výsledku to vždy přebila
radost, překvapení, slzy štěstí nebo alespoň letmý úsměv,
který už jsme nezahlédli dlouhou dobu. Dárky a zážitky
všechny zahřály na duši a my jsme za tento projekt velmi
vděční.
Během adventu mnoho lidí vzpomíná na své blízké,
uvědomují si, že jak je život pomíjivý, nebo že mají prakticky
všeho dost a chtějí něco málo dopřát i potřebným. Je mnoho
důvodů, které veřejnost přivádějí do projektu Ježíškových
vnoučat.
Mezi letošními přáními bylo mnoho kosmetiky a sladkostí,
let letadlem od jedné neuvěřitelně skvělé rodiny, domácí
zabíjačka v Kobeřicích u Opavy, do které se s láskou zapojilo
tolik lidí a starali se o nás jako o "vlastní", výprava na
výborný tatarák, elektrický vozík, pohodlné křeslo k televizi,
teplé papuče, výtvarné sady, dioptrické brýle, knihy, kaktusy,
televize, přehrávače, tablet, hry, křížovky a mnoho dalšího.
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Ježíškova vnoučata

Co na to všechno říct? Oči slzely při předávání i nám
pracovníkům. V některých balíčcích byly totiž dárky nebo
přání i pro nás zaměstnance jako poděkování za péči o naše
uživatele. Projekt je tak úspěšný díky tomu, že jde výsledek
vidět. Je neuvěřitelné, kolik lidí je solidárních a schopno
spojit síly. DĚKUJEME, zapojená „vnoučata“ rádi opět
uvidíme

Bc. Karolína Švajdová
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Ježíškova vnoučata EXTRA
Moje malá dcerka chodí do mateřské školky Liščata, v rámci
předškolní výuky si děti také povídají o práci svých rodičů, a tak
ve školce nebylo tajemstvím, že pracuji v Domově Korýtko, kde
se starám o seniory. Před Vánoci mě překvapila tlustá obálka,
kterou jsem dostala od paní učitelky.
Bylo na ni napsáno "MŠ Liščata Ježíškova vnoučata".
Bylo mi hned jasné, že ta obálka je určena mým klientům na
středisku B3, co je ale obsahem, jsem netušila.
Před svátky jsem obešla své klienty a popřála jim hezké prožití
vánočních svátků, při té příležitosti jsem otevřela obálku a ejhle!
Vykoukli z ní na mě krásní malí andílkové.
Děti z Liščat měly krásný nápad, rozhodly se udělat radost mým
klientům na středisku B3, a proto jim vyrobily nádherné
andělíčky strážníčky pro radost.
Když jsem pak paní učitelce
poděkovala
za
krásné
andílky, řekla mi, že když
děti věděly, kam jejich
andílci půjdou a že budou
dělat radost lidem v
domově pro seniory, dělaly
je s velkou láskou a radostí.
Mnohým
klientům
to
vehnalo až slzy do očí, jak
byli dojatí.
Bc. Karla Janečková Venháčová
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BINGO S TOMBOLOU NA B2

Syn naší pracovnice, společně se svými spolužáky a
třídní učitelkou, se domluvili, že chtějí našim
uživatelům udělat radost k Vánocům. Rozhodli se
proto, že připraví nějaké dárky pod stromeček.
Vzhledem k tomu, že dárky nebyly jmenovitě určeny,
předali jsme dárky formou tomboly.
Dne 29. 12. 2018 jsme pořádali na středisku B2 bingo a
v rámci této aktivity byla tombola. Napínavě jsme
očekávali, kdo získá nějaký dáreček. Společně jsme se
nasmáli a užili si tento den. Uživatelé ocenili, že mladá
generace si najde čas a má zájem dělat radost jiným.

Bc. Věra Machulová
Petra Blahutová
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Silvestrovské BINGO
Příznivci hry Bingo si přišli na své, poslední den v roce se
uskutečnilo silvestrovské Bingo a na zapálené hráče čekaly skvělé
ceny.
Na úvod všem přítomným rozlil náš pan ředitel šampaňské a
vaječný koňak a popřál nám všem všechno nejlepší do nového
roku, aby nikoho nic nebolelo a byli jsme zdraví.
Poté se již roztočilo kolo s čísly a hra se rozjela na plné obrátky,
atmosféra postupně houstla a po chvíli se již začaly ozývat
nadšené hlasy a padl řádek, uhlopříčka i sloupec. Pak se již
všichni pekelně soustředili na vyplnění celého tiketu, aby mohlo
zaznít Bingooo!!! a to taky po pár minutách zaznělo. Šťastlivcem
se stal pan Matula, ten, jelikož vyhrál i cenu za uhlopříčku,
věnoval dva kalendáře na rok 2019 do další hry a tak jsme se
rozhodli pro potěšení všech dále pokračovat ve hře o takzvané
bramborové medaile, a to rovnou dvě.
Velikou radost tak udělaly panu Fixovi a paní Michalíkové, kteří si
již nyní můžou naplánovat do kalendáře účast na bingu v roce
2019.
Ale ani ostatní neodcházeli bez výhry, všichni si totiž pochutnali
na výborném chlebíčku a kávě. Na bingu vládla slavnostní,
vtipná, pravá silvestrovská nálada, všichni se dobře bavili a již
nyní se těší na další konání této zábavné hry.
Bc. Karla Janečková Venháčová

25.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

SILVESTROVSKÝ MEJDAN NA B3
Když jsme už u těch tradic, můžu k nim přidat i silvestrovské
oslavy v jídelně na středisku B3.
Ti, kdo vydrželi a neusnuli… a že jich bylo dost, se sešli v jídelně
a s pomocí PSS Barči si připravili dobroty k oslavám Silvestra
a nadcházejícího nového roku. Mejdan začal o půl sedmé večer
a slavilo se až do půlnoci. Barča si dala záležet na výborných
jednohubkách, klienti si s sebou donesli i dobroty, které dostali
od svých rodin, aby se s nimi podělili.
Z kuchyně dorazila spousta dobrot, které byly využity
k přípravě slavnostního občerstvení, za což patří veliké díky.
Ke správným oslavám konce roku patří samozřejmě
i šampaňské, které nesmělo chybět. Když jsem se bavila
s některými svými klienty o přípitku, tak řekli: "Ne to ne,
šampaňské nepijeme, tak to nepřijdeme."
Jenže mě v tu chvíli napadlo, co jim nabídnout jiné šampáňo?
A co třeba dětské? To se jim hned zajiskřilo v očích a hned
přislíbili účast s tím, že to dětské šampáňo je přece tak dobré a
pijí ho s vnoučaty.
Oslavy proběhly tak, jak se má, říkaly se humorné historky
a vtipy. Lidé se dobře bavili.
A co popřát do nového roku 2019? Aby tenhle rok byl lepší,
aby klienti byli zdrávi a těšili se radostem všedních dní
a pracovníci byli plni sil a elánu a všichni byli spokojení.

Bc. Karla Janečková Venháčová
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Setkání u čaje za lepším
přístupem k lidem s
demencí III.
Ve středu 12. 12. 2018 ve 14:30 se uskutečnilo v našem
domově už třetí „Setkání u čaje za lepším přístupem
k demenci“. Setkání proběhlo díky projektu „Vy
rozhodujete, my pomáháme“ - Tesco.
Hlavním tématem této třetí odborné přednášky Mgr. Lucie
Pohlové bylo „Stáří a stárnutí“.

Účastníci tohoto setkání byli převážně z řad rodinných
příslušníků uživatelů služby domova se zvláštním režimem
a zúčastnil se také jeden uživatel služby.
Během přednášky i po ní odpovídala lektorka paní Mgr.
Pohlová na otázky, které účastníky setkání nejvíce zajímaly.
PhDr. Rostislav Mrlina
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Úhrady za služby
S účinností od 1.2.2019 se zvyšují úhrady za ubytování a
stravu.
Úhrada za ubytování se zvyšuje o 10,- Kč / den, úhrada za
stravu o 5,- Kč / den. Celkem tedy o 15,- Kč za den.
Domov Korýtko, příspěvková organizace tímto reaguje na
všeobecné zvyšování cen potravin, energií a platů.
V souvislosti se změnou úhrad projednávají sociální
pracovníci se všemi klienty dodatek ke smlouvě o
poskytnutí sociální služby.
Od 1.2.2019 se mění také úhrady některých tzv.
„fakultativních“ služeb.
Obstarávání osobních záležitostí s klientem s využitím
osobního automobilu domova:
nástupní sazba 50,- Kč + 7,- Kč za každý ujetý kilometr.
Služba je tedy o 1,- Kč/kilometr levnější.
Úhrada za úpravu a údržbu oděvu (nejedná se o drobné
opravy dle zákona o sociálních službách):
20 min 70,- Kč

30 min 100,- Kč
Ing. Mgr. Kristýna Slaná
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Plánované akce
Únor

ples

Březen 80. výročí okupace
Duben

Velikonoční zábava
Stavění máje

Květen Kuželkový turnaj
Kácení máje
Zájezd
Na která místa v Ostravě či okolí byste se rádi podívali?
Kde se Vám líbí?
Podělte se o své nápady a náměty s pracovníky!

Redakční tým
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Kadeřnice
V polovině listopadu 2018 přestala docházet za našimi
klienty kadeřnice, holička. Na webových stránkách Domova
Korýtko je vyhlášena výzva.
Zájemci o poskytování kadeřnických služeb a holení
klientům Domova Korýtko se mohou obracet na
info (@) domovkorytko.cz

Redakční tým

Stížnosti, práva
V závěru roku 2018 byla aktualizována směrnice ke
stížnostem. V počátku roku 2019 byla připravena
aktualizace směrnice k právům klientů.
Pro klienty byla vytištěna pravidla na jednotlivá patra.
Sociální a vedoucí pracovníci budou klienty o
aktualizacích srozumitelně informovat.
Kristýna Slaná
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Co nás čeká v roce 19?
V roce 2019 budeme navazovat na práci v přechozím roce.
• Přípravy na rekonstrukci Domova Korýtko
• Zvyšování kvality stolování a přípravy stravy
• Podpora spolupráce celého pracovního týmu při řešení
situací klientů

• Školení pracovníků:
• Vzdělávání dle konceptu Bazální stimulace
• Paliativní péče
• Naplňování legislativních požadavků
• Služba Domov se zvláštním režimem se připravuje na
certifikaci Vážka České alzheimerovské společnosti

• Pokračování v setkávání s rodinnými příslušníky u čaje
nebo kávy
Kristýna Slaná
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete
v závěru a řešení.
Zdroj: https://www.google.com/
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KVÍZ

Přiřaďte pranostiky
1. Na Nový rok
2. Na Tři krále
3. Sv. Anna
4. Únor bílý
5. Až přijde máj
6. Svatá Markyta
7. Na Adama a Evu
8. Na svatého Jiří
9. V lednu voda
10. Když v lednu deště lijí
11. Na Hromnice

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

čekej oblevu
chladna z rána
to má sedlák po naději
o krok dále
hodila srp do žita
zimy polovice
o slepičí krok
pole sílí
vylézají hadi a štíři
vyženem kozy v háj
věčná škoda

Spojte dvojice patřící k sobě
1. Dezinfekční
2. Injekční
3. Zdravotní
4. Polštářková
5. Elastické
6. Zavírací
7. Porodní
8. Francouzská
9. Inzulínové
10. Oční
11. Léčivá
12. Kafrová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Mast
Špendlík
Berle
Bylina
Sál
Pero
Kapky
Roztok
Náplast
Obinadlo
Stříkačka
Sestra
Mgr. Lukáš Bražina

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
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Řešení:
1) g
2) d
3) b
4) h
5) j
6) e
7) a
8) i
9) k
10) c
11) f

Přiřaďte pranostiky

Spojte dvojice patřící k sobě

1) h
2) k
3) l
4) i
5) j
6) b
7) e
8) c
9) f
10) g
11) d
12) a
Nezapomenutá Ostrava

1. Dům knihy
2. Kostel Panny Marie v Hrabůvce
3. Domy č. p. 24 a 25 na Masarykově náměstí

