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ROZHOVOR
SE SYLVOU KREJČÍ
Na začátku musím říci, že když jsem vymýšlela otázky do
časopisu pro ostatní pracovníky tak mi nepřišlo, že některé jsou
opravdu záludné a těžké. Ale jsem holka šikovná. A co jsem si
vymyslela, na to si i odpovím.



V zařízení pracuji od roku 2015. Začínala jsem jako aktivizační
pracovnice ve velkém klubu v prvním patře. Zde jsem byla
skoro půl roku a

potom mi byla nabídnuta práce jako

aktivizační pracovnice pro domov se zvláštním režimem a
práce jako sociální pracovnice. Byl to pro mě šok! Ale i výzva.
Pokud si dobře pamatuji tak, 1.7. jsem na této pozici tedy na
dvou pozicích už rok. Pracovat jako aktivizační pracovnice mě
baví. Baví mě i být sociální pracovnice. Tento obor jsem
studovala 3 roky, vždy jsem chtěla pracovat v oboru, který jsem
vystudovala. Někdy jsou horší dny, někdy lepší. Ale většinou
převažují ty lepší dny.

Vysněné povolání? To je záludná otázka. Nevím, nedokážu si
vzpomenout, co to bylo.
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Jak si představuji život ve stáří? Ve stručnosti mám představu,
ale ta se bude časem měnit. Především bych chtěla být s těmi, co
mám ráda – budu mít ráda. A na závěr pár vět o mně. Pokusím
se opravdu jenom pár.

Narodila jsem se a žiju v Bruntále.  Bylo to v listopadu, v roce
1990. Od malička jsem byla podle rodičů hodně veselá. Prý jsem
dříve zpívala než mluvila. Mám dvě sestry. Kristýnu a Karin.
Odmalička mám ráda zvířata. U jedné babičky a dědy jsem
měla kočky a u druhé babičky jsem měla pejska. Myslím, že
můžu říci, že jsem měla nádherné dětství. Neměnila bych.



Potom přišla střední škola. Studovala jsem na střední
průmyslové škole v Bruntále – obor Strojírenská a technická
administrativa. V průběhu studia na průmyslovce jsem začala
jezdit na dětské integrované tábory. Jezdila jsem jako
instruktorka, měla jsem na starosti děti - zdravé i nemocné.
Byla to pro mě zkušenost, za kterou jsem ráda. Jezdila jsem na
tábory asi 6 let. Potom byla maturita. Odmaturovala jsem,
podle mého, pěkně. Potom jsem se hlásila na vysokou školu do
Olomouce. Olomouc je pro mě srdeční město. Jednou bych tam
chtěla bydlet a mít rodinu. To ukáže budoucnost. Zde jsem
studovala asi rok obor aplikovaná informatika. Po nedokončení
studia jsem se přihlásila na Vyšší odbornou školu sociální

3

v Ostravě. Toto studium mě bavilo. Hlavně však praxe.
V průběhu mého studia v Ostravě jsem navštívila spoustu
zařízení, byla jsem měsíc na Slovensku, čtrnáct dní na Ukrajině
(chystám se tam znovu), a v několika dalších zařízeních.
V průběhu studia jsem chodila jako dobrovolník do Vítkovické
nemocnice na dětské oddělení a do Domova pro seniory v
Ostravě. A pomalu jsem začala přemýšlet, kde chci dále
pracovat. Svoji absolventskou práci ke konci studia jsem psala
na téma kriminalita mládeže. Toto téma mě baví. Mám ráda
detektivky. Ale uvědomila jsem si, že ještě nechci pracovat ve
věznici. Podle mého na to ještě nemám zkušenosti a jsem moc
mladá, ale jednou bych chtěla pracovat s touto cílovou
skupinou. Než jsem nastoupila do našeho domova, měla jsem
malou brigádu, a to v zařízení na půl cesty. Zde jsem pracovala
s mladými lidmi, kteří opustili ústavní zařízení pro děti a
mládež nebo ukončili výkon trestu. S tím byla spojená práce
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato práce
byla hodně zajímavá. No a nyní bydlím sama. Mám dvě kočky
Tequilu a Lucku. Ráda čtu, hlavně jak jsem již říkala ty
detektivky. Mezi mé oblíbené filmy patří Mlčení jehňátek, U
pokladny stál. Mám velice rada Járu Cimrmana. Já a hudba?
Hudbu mám ráda. Když jedu v autobusu, poslouchám hudbu,
když jdu na procházku, mám v uších sluchátka. Hudba je pro
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mě důležitá. Několik let jsem zpívala v dětském sboru
Rosnička, umím hrát na kytaru, flétnu, ale hlavně se musím
přiznat, že ráda hraji někomu na nervy.  Ráda cestuji.
Navštívila jsem již Slovensko, Německo, Maltu, Anglii, Francii,
Rumunsko, Ukrajinu, Chorvatsko a samozřejmě i po České
republice jsem cestovala (Adršpašsko-teplické skály, naše
krásné Jeseníky a další místa). To je asi o mně vše.
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OKÉNKO PANA VAŇKA
SLOVO VYPUŠTĚNÉ Z ÚST ANI
STÁDEM KONÍ NEZASTAVÍŠ.
Čínské přísloví
VÍTR A ŠTĚSTÍ TRVAJÍ
KRÁTCE.
Španělské přísloví
JEDNOTLIVEC JE POTRAVA
PRO VLKY.
Francouzské přísloví
PRO HLUPÁKA NEBUDE NIKDY
RÁNO MOUDŘEJŠÍ VEČERA.
Lech Przeczek
JENOM ŽENA VÍ, ČEHO JE ŽENA
SCHOPNÁ.
William Somerset Maugham
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CO JE U NÁS NOVÉHO?
ÚSEK SOCIÁLNÍCH RACOVNIC

VOLBY 2016
Uplynuly již téměř 2 roky od těch posledních a čekají nás
o 2. říjnovém víkendu nové volby, krajské i senátní současně.
Svou účastí na volbách je možnost ovlivnit dění ve státě a
zlepšit život lidí v našem regionu. Záleží na vás, kterým
politickým stranám nebo jednotlivcům dáte důvěru rozhodovat
o důležitých věcech, které se týkají všech: zdravotnictví,
sociálních věci, školství, dopravní infrastruktury, životního
prostředí a dalších důležitých oblastí.
Volit můžete i v Domově pro seniory Krnov, termín bude včas
oznámen. Pro vaši účast na volbách je nutné mít platný
občanský průkaz. Těm,
kterým již skončila platnost
občanského průkazu, pomůžeme vyřídit nový, s dostatečným
předstihem.
Doporučujeme, abyste si zkontrolovali platnost svých
občanských průkazů a využili nadcházejících letních měsíců
k vyřízení nových občanských průkazů tak, aby byly platné
k datu konání voleb ve dnech 7. a 8. října 2016.
Přejeme spokojené a pohodové léto.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DOMOVA PRO SENIORY KRNOV
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
DUBEN
ŠPORTOVÝ DEŇ – 14.dubna
Dňa 14.4.2016 prebehol u nás v domove športový deň. Súťažili
sme v 5 disciplínach a to: Hod loptou, hod obručí, strela na
bránku, „petang“ a lovenie rýb. Deň mal veľký úspech,
zúčastnilo sa veľa klientov, so zvedavosti prišli aj „nečakaný
hostia“. Každý zo zúčastnených dostal pamätní list, prvý traja
diplom + malé sladké potešenie. 1. ročník, je úspešne za nami
a vďaka veľkej účasti to určite nebude posledný. Už teraz sa
tešíme na budúci rok, váš voľno časový tým.

ZA TÝM VČA A LTV LUCIA KANÓCZOVÁ
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SLET ČAROVNÝCH BYTOSTÍ ANEB REJ
ČARODĚJNIC – 28.dubna
Dne 28.4.2016 se konala v našem zařízení akce s názvem SLET
ČAROVNÝCH BYTOSTÍ ANEB REJ ČARODĚJNIC. K poslechu
a k tanci nám hrál pan Martin Kachlík. Bylo přichystáno
občerstvení: cibulový koláč, slané berušky a čarodějnický
karbanátek. Na akci se všichni příjemně bavili.

ZA TÝM VČA A LTV JARMILA WORKOVÁ
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KVĚTEN
ZNAČKA PARKINSON STANDARD – 3. května
DNE 3. 5. 2016 získal Domov pro seniory Krnov Značku
Parkinson standard, jako první zařízení poskytující kvalitní péči
osobám s Parkinsonovou nemocí v celé České republice.
Značku našemu domovu udělila paní Z. Freund, předsedkyně
Parkinson společnost, z.s., nejen za výbornou spolupráci
s Parkinson klubem v Krnově, ale také za kvalitní péči v oblasti
lékové, výživové a pohybové pro klienty s tímto onemocněním.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění
centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem
nervových buněk v části mozku. Tyto buňky za normálního
stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč),
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který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami
(neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient
postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.
Parkinsonova choroba je známá již od starověku. Poprvé však
byla popsána roku 1817 londýnským lékařem Jamesem
Parkinsonem.
Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u
mužů a žen nad 50 let. Zhruba u 15 % pacientů se ale nemoc
může objevit už před čtyřicítkou a ve výjimečných případech
ještě dřív. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze
předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly
výskyt tohoto onemocnění. Vědci se však kloní k teorii, že
nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu
vnějšího prostředí.
Mezi příznaky patří:
Stavy pomalosti a ztuhlosti, či samovolné pohyby, u některých
pacientů značně ztěžují běžné životní situace, např. neobratnost
u pokladny v samoobsluze, stavy OFF, při kterých se nelze
rozejít, situace v restauraci, kině, divadle apod. Pacienti často
mají problémy s komunikací, obtížnou artikulací, špatným
psaním. Často bezvýrazný obličej a podivné pohyby budí
zvláštní dojem. Za "maskou" se však skrývá inteligentní člověk.
ZA TÝM VČA A LTV TEREZA BLAŽČÍKOVÁ DiS.
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NÁVŠTĚVA CHÁŘOVSKÉHO PARKU
12. května
Tak, jak turisté otevírají svoji turistickou
sezónu, tak jsme i my v domově spolu
s klienty otevřeli sezónu jarních výletů.
Za první navštívené místo jsme si zvolili
Chářovský park, ve kterém se probouzí
k životu flora i fauna. Nebyla proto
nouze
o
krásně
rozkvetlé
keře
rododendronů v různých barvách ani o
kačeny, veverky a dokonce i želvy.
Vraceli jsme se spokojeni a doufáme, že všechny naše výlety
nás tak krásně pohladí na duši, jako tento.
Na závěr se sluší také poděkovat
panu Kamilovi, který nás bezpečně
a pohodlně dopravil tam i zpět
naším novým autem a také
dobrovolnici paní Janě, která
imobilním
klientkám
pomáhala s jejich přesunem.
ZA TÝM VČA A LTV ŠÁRKA
VOLNÁ
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NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
18. května
To, že je v našem Domově pro seniory na Rooseveltově ulici
spousta aktivních čtenářů, dokazuje i středeční návštěva 18. 5.
v Městské knihovně Krnov. Kromě vřelého přivítání pracovnic,
paní Kaňokové, Švecové a Lhoťanové, měli naši klienti, vzápětí
po

pohoštění,

možnost

si

prohlédnout

dnes

již

nově

rekonstruovanou knihovnu s výkladem a zavzpomínat na časy,
kdy knihovna fungovala pouze v jedné místnosti. Nemalý dík
patří právě paní Nadi Lhoťanové, jejíž zásluhou se naši klienti
udržují ve čtivé bdělosti a přináší do domova stále nové knížky,
kterými náročnost klientů upoutává a nosí je z pobočky na
Jiráskově ulici v areálu MŠ Krnov, fungující od r. 1991. Přesně
25 let, jako existence Domova pro seniory na Rooseveltově
ulici.

XXX
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PLACKY
30. května
Prosím, ať se přihlásí ten, kde má rád bramborové placky?
30. května 2016 jsme po našem zařízení mohli cítit česnek,
brambory a další ingredience. Pracovnice pro volnočasové
aktivity spolu s klienty si vytvořili plackodární den (tak toto
odpoledne nazvala jedna naše klientka, které placky velice
chutnaly) Toto odpoledne bylo spojeno s bramborovými
plackami. Tyto placky jste si mohli dát na terasách anebo před
vedlejším vchodem u domova. Doufám, že všem chutnaly a že
se těšíte na další plackodární
den.
.

ZA TÝM VČA A LTV SYLVA KREJČÍ DiS.

14

ČERVEN
ARBORETUM NOVÝ DVŮR – VÝSTAVA
MOTÝLŮ
6. června
V pondělí dne 6. 6. 2016 vyrazila skupina odvážlivců, kterou
neodradil ani ranní déšť na návštěvu Arboreta. Odměnou za
„ODVAHU“ nám byla

nejen dech beroucí krása tropických

motýlů, jejichž výstava v Arboretu právě probíhala, ale také
možnost

shlédnout

různé

tropické

rostliny

v přilehlých

sklenících a květiny vysázené na záhonech po celé ploše parku.
Sluší se také poděkovat Petrovi, který nás bezpečně a pohodlně
dopravil tam i zpět naším novým autem a také dobrovolnici
paní Janě, která imobilním klientkám pomáhala s jejich
přesunem.

Bylo krásně a už se těšíme na další, podobně

vydařenou akci.

ZA TÝM VČA A LTV ŠÁRKA VOLNÁ
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TRÉNINK PAMĚTI
7. června
Dne 7. 6. 2016 se u nás v zařízení konal trénink paměti. Paní
knihovnice, která měla na starosti tento trénink, nás naučila
barvy duhy podle říkanky: Čenda opil Žanetu z martini i
fernetu.
Zkuste poznat, které barvy se skrývají v této říkance. Správnou
odpověď najdete na konci našeho časopisu. 
Dále nás paní naučila způsob, jak si zapamatovat několik věcí
najednou. Klientky byly moc rády, že se tréninku zúčastnily.
Byly spokojené.

ZA TÝM VČA A LTV JARMILA WORKOVÁ
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LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY PRO SENIORY VE
VRBNĚ POD PRADĚDEM
16. června
Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem pořádal dne 16.
června 2016 první ročník „Letních olympijských her pro
seniory.“ Jednalo se o projekt na podporu aktivizace klientů
domovů pro seniory v celé České republice, jehož součástí byly
aktivity typu:











Hod podkovy na cíl
Šlapání na rotopedu a šlapadle
Petanque
Motání klubíčka
Poznávačka zvířat a rostlin
Kuželky
Oko vidí
Skládání puzzle na čas
Házení na koš
Rybolov

Do letních olympijských her se zapojily tyto domovy pro
seniory:







Vrbno pod Pradědem,
Bruntál,
Krnov,
Slunovrat,
Slunečnice,
Havířov – vítěz prvního ročníku.

Děkujeme všem, co se zúčastnili. A těšíme se na další rok.
Zdroj: http://iregio.org/?page_id=2855
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CO NÁS ČEKÁ…..
ČTVRT STOLETÍ POD DUHOU
Na oslavu 25-ti leté existence Domova pro seniory, která
proběhne 21. července v areálu zahrady DS, byli pozváni hosté
nejen z řad Domovů Osoblaha, Bruntál, Bílá Opava, Vrbno, ale i
hosté z Pečovatelského domu, z Klubu seniorů Hlubčické ul. a
Parkinsonova klubu. Taktéž jsou vítáni zástupci MěÚ Krnov i
rodinní příslušníci našich klientů. Tato akce je spojena i
s oslavami Dne seniorů, kterou každoročně pořádáme. Všichni
se mohou těšit na bohaté občerstvení, které jako vždy chutně
připraví a naservírují naše kuchařky, na program doprovázený
hudbou otce a syna Bogáčových a na taneční vystoupení
mažoretek z Horní Lhotky, ve třech vstupech. Tímto jste
srdečně všichni zváni a na společné strávení odpoledních oslav
se těší vedení a zaměstnanci DS.

PROGRAM
14:30-14:40 - přivítání hostů
14:40-15:05 - hudba otce a syna Bogáčových
15:05-15:15 - mažoretky z Horní Lhotky – I vstup
15:15-15:35 - hudba otce a syna Bogáčových
15:35-15:45 - mažoretky z Horní Lhotky – II vstup
15:45-16:05 - hudba otce a syna Bogáčových
16:05-16:15 - mažoretky z Horní Lhotky – III vstup
16:15-16:45 - hudba otce a syna Bogáčových
16:45-17:10 - večeře
17:10-17:30 - hudba otce a syna Bogáčových

XXX
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POSILUJEME BŘIŠNÍ SVALY
SMÍCHEM
Mlha…
Lord ke svému Sluhovi:

Ve škole….

„Jean, dnes je venku
nějaká hustá mlha."

"Proč jsi zaspal, Evžene?"
"No, to víte, spalo nás v

„Nikoliv pane. To náš
dům hoří."

místnosti osm, ale budík
byl nařízený na sedm."

„Ale to je velmi
nepříjemné,
Požár domu a v takové
husté mlze…"

Dvě mouchy…
Jedou dvě mouchy
na motorce a ta
druhá se ptá:

Pepíček se hlásí….

"Ty, na co máš ty
brejle?"

Táta: „Jo, a co se paní
učitelka ptala?"

A ta první odpoví:
"Aby mi nespadla
moucha do oka."

Pepíček: „Kdo nemá
domácí úkol..."

Pepíček doma: „Tati, dnes
jsem se jako jediný hlásil."
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STANDARDY KVALITY
Domov pro seniory je pobytová sociální služba, která se řídí
zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách. V rámci
naplňování požadavků tohoto zákona musí mít každá sociální
služba zpracovány tzv. standardy kvality a tyto standardy
v rámci své praxe účelně naplňovat. Počet standardů kvality je
15 a každý z nich řeší jinou oblast v rámci poskytování sociální
služby.
Standard kvality č. 01 uvádí mimo jiné také, proč služba domov
pro seniory funguje, pro koho je určena a na co pracovníci dané
služby dbají. Dále uvádí cíle služby, kterých chce služba svým
působením dosáhnout. Pro Vaši informaci do standard kvality
č. 01 domova pro seniory patří:
Poslání domova pro seniory
Poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského
věku, které jsou závislé na pomoci druhé osoby, vyžadující
celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich
přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného
prostředí a propojování se společenstvím obce. Klade důraz
na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje
s dalšími dostupnými službami.
Cíle poskytované služby domova pro seniory:
 Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta
 Docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech
péče
 Vytvářet podmínky, které umožní klientovi spolupodílet
se na poskytované službě a rozhodovat o záležitostech,
které se týkají jeho života
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 Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců
DS
Zásady poskytované služby domova pro seniory
 Lidský přístup a vztah ke klientům
 Individuální přístup ke každému klientovi na základě
přizpůsobení poskytování služby jeho potřebám a
zájmům
 Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho
rodinou
 Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho
lidských potřeb podporou a péčí a respektování jeho
volby
 Nestrannost při poskytování sociální služby klientům –
ke všem klientům rovný přístup
Cílová skupina domova pro seniory:
Okruh osob, kterým je služba určena:
Senioři starší 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností
až úplnou závislostí zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a
kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných
druhů sociálních služeb. Kapacita pobytové služby DS je
101 míst.
Okruh osob, kterým není služba určena:
 Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním
onemocněním
 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami
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Všechny standardy kvality jsou pro Vás k zapůjčení u
jednotlivých vedoucích daného oddělení nebo na recepci
organizace.
Autor: Tereza Blažčíková DiS.

TANCUJEME PRO RADOST
Tanec je pohybová společenská aktivita. Tanec nám může
změnit náladu a já doufám, že v průběhu tancování vám ji
zlepší.
Většinou dvakrát do měsíce tančíme s klienty v kulturním sále.
Určitě si říkáte, bolí mě nohy, nemůžu
dlouho stát, nezvládnu to. Tak pro
vás, kteří by si rádi zatančili, mám
dobrou zprávu: „Tančíme hlavně
vsedě. Tančíme hlavně pro zábavu
podle našich možností. Tančíme
půlhodinku. Na začátku se rozcvičíme
a pak tančíme.“
Pokud se budete chtít přidat, máte u
nás otevřené dveře. Stačí se zeptat
slečny Sylvy Krejčí. Najdete ji v kanceláři sociálních pracovnic
nebo v klubu v přízemí.
Moc se na vás těší. A doufá, že si s ní přijdete zatančit.

ZA TÝM VČA A LTV SYLVA KREJČÍ DiS.
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VZPOMÍNÁME
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
Pan Jiří Pastucha
Pan Jaromír Navrátil
Paní Edita Vysloužilová
Pan Zdeněk Světlík
Paní Ludmila Skopalová
Paní Edita Lehečková
Paní Eva Pavlíčková
Pan Stanislav Mironowicz
Paní Mária Kartášová
Paní Dobromila Schreierová
Paní Daniela Slezáková

Kdo v srdcích žije, neumírá...
F. Hrubín
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
Barvy, které jsou v říkance: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá
indigo, fialová.

VYDAVATEL: Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 51, Krnov
Tisk vlastní. http://www.dskrnov.cz/
Redakční tým: Sylva Krejčí, DiS., Tereza Blažčíková, DiS.,
Bc. Hana Šutovská
Za případné chyby v textu se omlouváme.
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