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NEtradiční SETKÁNÍ 
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Informace vedení domova 
 

Vážení klienti, rodinní příslušníci, známí, 

 

sociální služby se v jakékoliv podobě dotýkají života každého z nás. Naši klienti 

i pracovníci jsou zde stále a společně překonávají překážky, ale také sdílejí radosti 

a těší se z každého dne 😊. Měli jsme na podzim naplánováno spoustu akcí, např. 

Den otevřených dveří, taneční terapie, také pravidelné setkání s Vámi rodinami a 

blízkými. Vzhledem k aktuální situaci to však není možné. Den otevřených dveří 

přesouváme na jaro 2021 a snad Vás budeme moci „v plné parádě“ přivítat tak 

jako vloni. Kromě možnosti spojit se s blízkými prostřednictvím nových 

komunikačních prostředků dáváme pravidelné info také na naše webové stránky 

či FB. Ne všichni však zde tyto informace zachytíte, proto jsme se rozhodli Vám 

připravit mimořádné číslo našeho časopisu, popsat dění na odděleních a sdělit 

Vám novinky. 

 

Velké poděkování patří Vám klientům a rodinám, také našim pracovníkům a 

všem, kteří s námi spolupracují. Za to, jak vše společně zvládáme a v současné 

nelehké situaci se zatím „držíme“.   

 

Získali jsme ocenění  
 

Získali jsme ocenění nejaktivnějšího domova v zavádění nutriční péče. Již 

druhým rokem spolupracujeme se společností Nutricia a.s. v oblasti výživy a s její 

podporou implementujeme kroky a procesy odpovídající standardům nutriční 

péče v sociálních službách.  

Získaného ocenění a zhodnocení spolupráce si moc vážíme, motivuje nás to 

pokračovat dále a pracovat na 

získání certifikace nutriční péče. 

Velké poděkování za spolupráci 

patří pracovníkům stravovacího 

provozu, nutriční terapeutce a 

zdravotnickému úseku. 
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Jak to v našem zařízení funguje, jaké je složení jídelníčků a v čem jsme se 

zlepšili? 

Kapacita našeho zařízení je 136 klientů, tím to však nekončí. Celodenní stravu 

připravujeme také pro klienty i pracovníky Domu dobré vůle Žáry. Dále 

zajišťujeme stravu našim zaměstnancům, klientům pečovatelské služby a také 

cizím strávníkům. Celkem je to tedy zhruba 350 strávníků denně, z toho cca 160 

porcí celodenní stravy. Celodenní strava znamená zajištění snídaní, dopoledních 

svačinek, obědů, odpoledních svačinek, večeří a 2. večeří pro diabetiky. 

Co se týká výběru stravy, jsou u nás na výběr vždy dvě varianty kromě oběda, kde 

je možnost výběru dva dny v týdnu ze čtyř variant a ostatní dny ze tří variant. Tyto 

varianty jídel při výrobě jídelního lístku vypracováváme dle určitých pravidel. 

Varianty první a druhá (dietní) je většinou klasické staročeské jídlo a k ní jsou na 

výběr dvě přílohy. Protože víme, že naši klienti mají rádi brambory, zařazujeme 

je většinou jako druhou přílohovou variantu k pokrmu, ke kterému se komoditně 

hodí. Třetí varianta jsou vybrané oblastní a krajové pokrmy, o kterých víme, že je 

mají klienti v oblibě. Čtvrtá varianta se většinou skládá ze salátu z čerstvé 

zeleniny, grilované, dušené nebo pečené zeleniny a zdravých potravin. To jsou 

např. potraviny s vysokým obsahem bílkovin (Quinoa, různě barevné čočky, 

losos, sýrové saláty, různě upravená vejce). Vše je doplněno vhodným druhem 

celozrnného pečiva. Naši klienti si postupně nacházejí cestu i k těmto pokrmům, 

které jsou pro ně odlehčené a i chutné. Do nabídky jsme také zařadili různé druhy 

bulgurů a kuskusů (zeleninový, s králičím masem, ovesné vločky). Ovesnými 

vločkami většinou zahušťujeme zeleninové a ovocné pyré nebo džusy, ale také 

polévky a přidáváme je i do mléčných výrobků (tvaroh, bílý jogurt aj.). 

Další specifickou variantou je MUS – mechanicky upravena strava pro klienty, 

kteří trpí poruchou polykání nebo již nejsou schopni stravu pokousat. Těmto 

klientům, kterým hrozí malnutrice, je také podávána nutriční podpora v podobě 

nutridrinků, nutrikrémů a nutridžusů různých příchutí. 

Naší prioritou je, aby byly jídelní lístky nutričně vyvážené, bylo z čeho vybírat, a 

hlavně spokojenost našich klientů, kterým vaříme i podle jejich nápadů, rad a 

přání. Snažíme se tak vyhovět chuti a potřebám našich seniorů.  

Výživa patří mezi základní fyziologické potřeby, je důležitou podmínkou 

zachování lidského života a udržení zdraví. A ve vyšším věku to platí 

dvojnásobně. Výživa však neplní jen funkci sytící, nýbrž i psychologickou a stává 
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se tak určitým prostředkem prevence nemocí a podvýživy. Vždyť už naši 

prarodiče věděli, že dobré jídlo je základ spokojenosti. Naučme se to i my vnímat 

stejně. 

Práce na úpravě přední zahrady 
 

Zahájily se práce na úpravě přední zahrady našeho domova. Do konce roku by 

měla být vybudována odpočinková zóna, kterou budou tvořit dva altány, mobiliář 

nebo stanoviště s cvičícími stroji. Dojde také k sadovým úpravám, tj. výsadba 

nových stromů a keřů, odstranění nevhodných dřevin. Akci za 900 tis. Kč 

realizuje Město Krnov v rámci participativního rozpočtu, v němž letos zvítězil 

projekt „Barevná zahrada“, který předložila paní D.Remešová.  

Moc se těšíme na novou upravenou zahradu. Vznikne příjemný prostor pro trávení 

volného času našich klientů a pro setkávání s jejich blízkými. Děkujeme za 

finanční podporu a spolupráci.  

 

 

 
 

Máme nový evakuační výtah 
 

Konečně jsme se dočkali instalace nového evakuačního výtahu, který je již od 2. 

září plně v provozu, a to díky podpoře Moravskoslezského kraje, z programu na 

podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Z jeho 

rozpočtu jsme tak získali dotaci ve výši 981 600 Kč. 

Podstatné je, že se tak zvýší bezpečnost našich klientů, 

zaměstnanců a návštěvníků při využívání přepravy mezi 

jednotlivými nadzemními podlažími. 
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Kvalita služeb 
 

Mimo oblast stravování se zaměřujeme také na zvýšení úrovně poskytované péče. 

Rozhodli jsme se realizovat s odbornou firmou dva audity. V listopadu letošního 

roku proběhne na oddělení domova se zvláštním režimem audit kvality a hned po 

novém roce na službě domovy pro seniory proběhne procesní audit. Na jejich 

realizaci také spolupracujeme s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

v rámci projektu Podpora duše.  

Věnujeme se individuální práci s imobilními klienty. Došlo k nové struktuře 

volnočasových pracovníků, provádíme bazální stimulaci (nové proškolení 

pracovníků přímé péče, pracujeme na získání certifikátu pracoviště bazální 

stimulace), smyslovou aktivizaci, zajišťujeme cannisterapii, taneční terapii, 

poskytujeme nově termoterapii, venkovní aktivity (pro zlepšení podmínek 

vyvážení klientů jsme upravili nástupní chodník zadní zahrady, pořídili zahradní 

domek). Podrobněji se dozvíte na dalších stránkách.  

Ceny stravného 
 
Přijměte následující informaci ohledně navýšení ceny stravného od 1. ledna 2021, 

a to vzhledem k neustálému nárůstu nákladů na suroviny. Navýšení bylo také 

projednáno s Dozorčí radou Domova pro seniory Krnov. 

Cena celodenní stravy normální (5 jídel) bude 154,- Kč a diabetické (6 jídel) ve 

výši 160,- Kč. Zvyšuje se také pro obědy klientům pečovatelské služby a cizím 

strávníkům. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Informace z DZR 
 

Klienti na oddělení se po zimním odpočívání těšili na příchod jara a s ním spojené 

procházky, pobyt venku a výlety. Vysněné procházky nám ale ze dne na den 

přerušila hrozba jménem ,,COVID – 19“ a nastalo několik nepříjemných opatření. 

Dnem 6.3.2020 byl vydán pokyn k zákazu návštěv a vstupu cizích osob 

v souvislosti nepříznivým vývojem epidemiologické situace. Veškerý kontakt 

s rodinami se odehrával pouze přes tablet, a to s pomocí aplikace Messenger nebo 

Skype. Dárky a potraviny se směly donést a podat pouze přes recepci 

v originálních obalech, ty se dezinfikovaly a poté byly předány na oddělení 

klientům. Byly zrušeny všechny společenské akce domova.  

Aktivizační činnosti probíhaly individuálně na pokojích za přítomnosti 

volnočasového pracovníka a dobrovolníka. Postupně se vše začalo uvolňovat až 

od měsíce dubna, kdy naší klienti začali chodit na procházky do zahrady domova, 

opět v omezeném počtu a s rozestupy. Začali jsme plánovat výlety a společné 

akce. Náš první menší výlet se uskutečnil do cukrárny Slunečnice, kde si mohli 

dát klienti na co měli chuť a k tomu dobrou kávu. Náš další výlet byl do ZOO 

v Ostravě, kde klienty dopravilo auto domova. Počasí naštěstí přálo a všem se tam 

moc líbilo. Snažíme se našim uživatelům na oddělení zpříjemnit i odpolední 

chvilky běžného dne. Mimo skupinového cvičení v aktivizační místnosti, které 

probíhá 3x týdně, chystáme i další aktivity. Společně s aktivizační pracovnicí p. 

Jarmilou Workovou jsme připravili venkovní grilování klobás a párků. Kuchyň 

nám také přichystala ingredience na smažení bramboráků, kde si klientky samy 

dopoledne přichystaly těsto. Odpoledne nám p. Worková usmažila spoustu 

dobrých bramboráků.  Dalším zpestřením byl kotlíkový guláš. Klienti si poctivě 

dopoledne v klubu nakrájeli brambory a párečky. Odpoledne za příznivého počasí 

mohli sledovat příjemné praskání ohně, na kterém se vařil v kotlíku bramborový 

guláš jako výborná večeře. Veselé míváme i páteční dopoledne, kdy si během 

„kavárničky“ klienti mohou pochutnat nejen na dobré kávě, ale skvělých 

dezertech upečených od p. Workové.  

V rámci provádění individuálního plánu provádí činnosti s klientem klíčový 

pracovník. Jedná se o aktivity, které má každý klient nastaveny v plánu péče 

(předčítání z knihy, časopisů, paměťová cvičení, nácvik jemné motoriky rukou, 

procházky po zařízení nebo za příznivého počasí venku, BS atd.). 
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Bazální stimulace 

 
Chtěla bych se zmínit o Bazální stimulaci, kterou provádí našim klientům 

vyškolení pracovníci. Jedná se o koncept, který podporuje vnímání sebe sama, 

tedy vlastní tělo a okolní svět. Základními prvky jsou vnímání, pohyb a 

komunikace. Proces je založen hlavně na dotecích a stimulaci smyslových orgánů 

(somatická - kůže, vestibulární - pohyb, vibrační - chvění, auditivní - sluch, 

optická - zrak, olfaktorický - pach, čich, taktilně haptická - motorika, orální 

- ústní-chuť). Pracovník pracuje s masážními vonnými olejíčky, hraje relaxační 

hudba a voní aroma lampa. Existuje i suchá forma, která se provádí pomocí froté 

žínek nebo ponožek. U klientů imobilních a zcela 

připoutaných na lůžko dochází ke změnám vnímání 

tělesného schématu. Již zcela minimální změny 

polohy pomocí polohovacích pomůcek, deky, 

ručníku mohou podpořit vnímání svého těla. Zde se 

provádí polohování dle bazální stimulace jako 

„mikropolohování, hnízdo, mumie“, klient se cítí 

dobře, uvolní se, poloha nabízí pocit bezpečí a 

jistoty.  

 

 

V měsíci září došlo opět ke zhoršení epidemiologické situace. Byly zrušeny 

návštěvy do zařízení a také vycházky klientů mimo budovu. Omezily se návštěvy 

v zařízení, byly zrušené  všechny kulturní akce v zařízení. Veškeré aktivity teď 

probíhají pouze na oddělení ve skupinkách nebo individuálně. 

 

Přejeme našim klientům hodně zdraví a spoustu trpělivostí v této nelehké době a 

všichni věříme, že vše společně zvládneme. 

  

Děkujeme rodinným příslušníkům klientů za trpělivost a pomoc v řešení 

vniklé situace.  

Ivana Nováková 

     koordinátorka DZR 
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Informace z II. oddělení 
 

Od srpna má naše oddělení novou volnočasovou pracovnici, paní Bc. Petru 

Oubělickou. 

Společně jsme se v poslední době ještě více zaměřili na aktivizaci imobilních 

klientů. Vycházeli jsme především z autobiografie klientů, z poznatků jejich 

rodinných příslušníků a zpracovali asi půlhodinový klip, který se pak individuálně 

klientům promítal. Reakce klientů byly velice pozitivní, proto chceme v této 

činnosti nadále pokračovat.  
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Pro všechny klienty jsme uspořádali grilování klobás a pro velký 

ohlas i na návrh klientů jsme později uspořádali společné 

smažení bramborových placek. Obě akce byly uspořádány na 

terase, kde si klienti zazpívali při kytaře, ještě za slunečného 

počasí, a hlavně si pochutnali. 

V měsíci září se klienti zúčastnili výletu do Ostravy do ZOO. 

Počasí jim přálo a prohlídka zoologické zahrady zpříjemnila 

jinak všední den. 

 

Klienti se pravidelně zúčastňují skupinového cvičení a společně s volnočasovou 

pracovnicí se aktivně podílejí na zvelebování respiria a klubovny. Dne 3. října 

2020 se někteří uživatelé oddělení také zúčastnili voleb. 

Bohužel z důvodu pandemie koronaviru jsou v současné 

době opět zakázány návštěvy rodin. Klienti jsou vedením 

domova informováni o celkové situaci a díky těmto 

informacím zvládají tuto nelehkou dobu statečně. 

V kontaktu s rodinou jsou alespoň díky telefonům a 

videohovorům. 

 

Všichni pracovníci se snaží, aby jim tuto nelehkou dobu 

zpříjemnili. Zatím poslední pěkná akce „Vinobraní“ 

proběhla ve čtvrtek 15. října 2020. Klienti si při poslechu 

lidových písniček pochutnali na dobrém víně, na 

obložených chlebíčcích a jiných dobrotách.  
 

 

 

 

 

Zdeňka 

Sedlmayerová 

 koordinátorka 

II. oddělení 
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Informace ze III. oddělení 
 

Na úvod bych se Vám chtěla představit. Mé jméno je Markéta Kačorová a od 

dubna 2020 jsem novou koordinátorkou našeho oddělení. V pondělky jsem zde 

pro Vás do 17.00 hodin, ostatní dny od 6.00-14.30 hodin. V této sobě se na mne 

můžete obrátit s různými dotazy a připomínkami. Telefonický kontakt: 

736 513 874. 

Naše oddělení má kapacitu 34 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. Na 

oddělení pracuje 14 pracovníků v přímé péči a 1 volnočasový pracovník. Nově 

máme novou sociální pracovnici paní Mgr. Pavlu Dufkovou, DiS., která pracuje 

na poloviční úvazek a můžete ji zde zastihnout ve dnech Po-Pá od 8.00-12.00 

hodin.  

A co je u nás nového? Máme nově vymalované respirium 

s novým osvětlením, pořídili jsme si také menší ratanovou 

sedačku, která může posloužit k odpočinku klientům i 

jejich rodinám. Jako zpestření jsme zde umístili akvárium, 

kde si chodí klienti poslechnout jejich oblíbenou hudbu 

připomínající dřívější léta a pomáhají také s péčí o rybičky. 

I přes nepříznivou situaci a občasné personální problémy se 

nám daří udržet si dobrou náladu a podporovat naše klienty 

v nelehké době, kdy jsou odloučeni od svých rodin. 

S maximálním nasazením, abychom udrželi u našich klientů alespoň trošku 

optimismu a víry, že zase bude lépe, se snažíme o zachování běžného chodu na 

našem oddělení. Díky naší profesi sami víme, jak strádají klienti, 

pokud jsou odříznutí od rodin, blízkých a okolního světa. A 

proto se je snažíme pomocí aktivizace, rukodělných prací, 

relaxačního promazávání, bazálních stimulací a pohybu 

vzájemně povzbuzovat. V období od července do září 

tohoto roku proběhla návštěva restaurace „BARBARA“, 

grilování klobásek a smažení bramborových placek na 

terase oddělení, návštěva ostravské ZOO a v neposlední 

řadě jsme si pozvali i dechovou kapelu „Krnovanka“. 

V měsíci říjnu proběhlo Bingobraní a také jsme připravili 

jako každoročně Vinobraní, tentokrát jen komorně na 
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oddělení. O to se výborně postarala naše volnočasová pracovnice paní Andrea 

Hradilová. Vše máme zdokumentováno na fotografiích a vystaveno v klubovně 

našeho oddělení. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodinným 

příslušníkům a personálu, kteří ve velmi těžkém 

období pomohli udržet chod našeho oddělení bez 

větších obtíží a  dodržovat veškerá nařízení s 

trpělivostí, kterou si tato situace žádá. Věřím, že se 

již brzy vše vrátí do starých kolejí a do té doby my 

uděláme vše pro to, aby se naši klienti cítili 

spokojeně a bezpečně. 

 

 

 

 

Markéta Kačorová 

Koordinátorka III. oddělení 

 

Informace ze IV. oddělení 
 

Na našem oddělení se od nového roku událo pár změn. Byla navýšena kapacita 

klientů na celkový počet 33. Pracovníci byli  posíleni a nyní je náš tým složen 

z 15ti pracovníků přímé péče, koordinátorky, volnočasové pracovnice a sociální 

pracovnice. 

 

Během celého roku bylo pořízeno mnoho nových věcí. Výměna nábytku pro 

klienty za nový, vybavení kuchyňky, nákup servírovacích stolků na pokoje 

klientů, nové postele, invalidní vozíky, chodítka atd.  
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I přes nepříznivou covidovou dobu jsme si užili 

koncertů pod okny domova, grilovali jsme na 

terase, malovali na kamínky, navštívili ZOO 

v Ostravě, trávili volný čas v klubech a ranním 

cvičením. Jelikož nám přicházející podzim 

připomněl jarní karanténu, kdy jsme byli izolování 

od příbuzných, znovu se setkáváme s rodinami 

pomocí videohovorů přes Skype a Messenger. 

 

Těšíme se na Vánoční svátky, klienti s volnočasovou pracovnicí paní Šárkou 

Volnou připravují výzdobu, budeme péct cukroví a stejně jako v předchozích 

letech i tyto Vánoce budeme zapojeni do projektu Ježíškova vnoučata.  

 

Vzhledem k aktuálním opatřením se všichni pracovníci snaží maximálně chránit 

sebe a naše klienty proti nákaze Covid-19. Některá opatření, zvlášť zákaz návštěv 

jsou pro naše klienty, ale i pro nás, velice náročná přijmout. Rodinu klientům 

nelze nahradit, ale můžeme jim věnovat více času. Pravidelně je informujeme o 

aktuálním dění. V případě dotazů na Vaše 

blízké, mě můžete kontaktovat  na tel. 

731 622 951.  

        

 

     

 

 

 

 

 

 

Renáta Bachroňová 

koordinátorka IV. 

oddělení 
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Informace z úseku sociálního a kvality 
 

I na našem úseku máme pár změn. Jednou z nich je, že jsem se ze sociální 

pracovnice II. oddělení  po výběrovém řízením stala vedoucí úseku sociálního a 

kvality. Je to pro mě výzva, nadšení, možnost řešení mnohých náročných situací, 

ale věřím, že je společně zvládneme. Další změnou jsou nové kolegyně, a to p. 

Bc. Michaela Magdoňová, sociální pracovnice II. oddělení a p. Mgr. Pavlína 

Dufková, DiS., která je sociální pracovnicí na III. oddělení. Věřím, že naše posily 

pomohou hlavně Vám a Vašim rodinám.  

 

Od začátku svého působení jsem již zažila několik situací, a to jak milých, tak i 

těch méně příjemných. Stížnosti, náměty či připomínky, ale i pochvaly se týkají 

našeho života. Stížnost lze podat ústně, písemně, telefonicky, emailem nebo 

anonymně. Zde je souhrn přijatých stížností od ledna 2020 dosud: 

❖ DS 3 - Obsahově stížnosti byly k personálním nesrovnalostem nebo oblasti 

stravování. 

❖ DZR 1 – Stížnost byla k nevhodnému chování personálu ke klientovi  

❖ PS 1 – Obsahově stížnost byla k podezření na špatně vykázané úkony péče. 

 

Jsou zde také poděkování od klientů či rodin, které rovněž evidujeme a jsme za 

ně velice rádi. V měsíci srpnu byla v našem zařízení mobilní schránka přání, 

poděkování a stížností, která putovala po všech pokojích. Ve schránce bylo 20 

vzkazů, z nichž 13 byly poděkování personálu za jejich práci (zdravotním 

sestrám, pracovníkům přímé péče, sociální pracovnici) a 7 vzkazů se týkalo 

různých podnětů, např. stravování (např. více sladkého jídla na večeři, více 

rehabilitačních pracovníků). Těší nás, že máme mnoho spokojených klientů a 

rodin. Všem Vám moc děkuji za Vaši přízeň. 

 

Dobrovolníci: 

❖ V Domově pro seniory Krnov působí dobrovolníci, kteří docházejí za 

klienty služby kdykoli v průběhu dne. Působení dobrovolníků v naší 

organizaci zaštiťujeme ve spolupráci se Slezskou diakonií 

– Dobrovolnickým centrem Krnov. Dobrovolnici, kteří přicházejí do 

našeho zařízení se mohou věnovat individuálním nebo skupinovým 

aktivitám se seniory na obou poskytovaných službách. Často se stávají 

společníky, důvěrníky našich seniorů a prožívají s nimi krásný čas. V rámci 



 

14 
 

aktivit mohou hrát společenské hry, povídat si, jít na procházku, pomáhat 

při každodenních činnostech běžného života. Dobrovolníci nám pomáhají 

chystat různé společenské akce pro seniory. Jsou neocenitelnou pomocnou 

rukou našeho Domova. Aktuálně dochází pravidelně do domova 2 

dobrovolnice.  

❖ I v letošním roce k nám přijela „Mobilní kavárna u Jarušky“.  

 

Možnost zkontaktování s Vašimi blízkými: 

 

 Skype – Dum Senior 4, Dum Senior 5, DpS Krnov   

Messenger – Dum Senior Krnov. 

Kontakty na naše sociální pracovnice: 

 

Finanční záležitosti: 

Vláda schválila jednorázový příspěvek pro seniory ve 

výši 5 000 Kč, který by měli obdržet v prosinci. Měli by 

ho dostat všichni lidé, kteří pobírají starobní, invalidní 

důchod nebo pozůstalostní penzi.  

 

Od ledna 2021 dojde také k automatickému zvýšení důchodů. Valorizace je 

stanovena zákonem v závislosti na vývoji průměrné mzdy a inflace.   Zvýšení 

důchodů se bude pohybovat v řádech stokorun, např. u penze ve 

výši 14 000 Kč bude navýšení o 807 Kč. Průměrná penze se má 

tedy zvýšit cca o 5,8 % a poprvé se v historii dostane nad úroveň 

15 tis. Kč. 

  

Sylva Krejčí, DiS. 

Vedoucí úseku sociálního a kvality 

oddělení Sociální pracovnice Telefon email 

DZR Krejčí, DiS 724 831 652 s.krejci@dskrnov.cz 

II. Bc. Magdoňová 604 244 733 m.magdonova@dskrnov.cz 

III. Mgr. Dufková 724 364 879 p.dufkova@dskrnov.cz 

IV Bc. Machová 775 620 858 e.machova@dskrnov.cz 
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Informace sociální pracovnice II. oddělení 
 

Domov pro seniory Krnov myslí na zajištění pohody jak v oblasti přímé péče, tak 

i v oblasti kulturního vyžití. Nabízí proto řadu aktivit, za kterými stojí 

volnočasové pracovnice. Konkrétně na II. oddělení je to paní Bc. Petra Oubělická. 

Každý všední den se setkává s klienty v 9 hodin v klubu. Svou denní seanci vždy 

začínají ranní rozcvičkou, neboť ve zdravém těle, zdravý duch. Poté se společně 

věnují předem připravenému programu s daným tématem. Pro navození té 

správné pohody si uvaří šálek kávy či čaje.  

Klub se většinu svého času orientuje na 

paměťová cvičení, kdy se doplňují přísloví 

nebo se skládají různé přesmyčky. Také se 

zaměřují na prosté povídání, nedávno 

například o hereckých ikonách. V této 

souvislosti proběhlo promítání oblíbené pohádky “Byl jednou jeden král“. 

Klientkám to vykouzlilo úsměv na tváři a se zaujetím sledovaly děj. 

V poslední době se klub zaměřil na výrobu podzimní výzdoby, kdy klienti lepili 

z kousků papírů barevné listy a skládali papírové draky, které současně zdobí 

chodby II. oddělení. Upravilo se zázemí respiria, které je teď mnohem barevnější. 

Paní Petra také postupně obměnila jmenovky na dveřích pokojů klientů. Nyní to 

jsou jmenovky v jakémsi 3D provedení. Ústředním motivem je skládaná papírová 

slunečnice nebo dřevěný drak, ježek, zajíc...  

Pracovní činnosti umožňují trénink jemné motoriky. Umožňují klientům 

schopnost participovat se a být v kolektivu. V této souvislosti je snaha zapojovat 

i plně imobilní klienty, pokud mohou být vysazeni do pojízdného křesla. V 

opačném případě za nimi aktivizační pracovnice dochází individuálně na pokoj. 

Pracujeme s životním příběhem klienta, ze kterého jsou poskládány do hudebního 

filmu oblíbené písně, činnosti, aktivity či fotografie rodného města. Zkrátka to, co 

měl klient rád a naplňovalo jej. 

Doufejme společně, že se současná situace brzy uklidní a Domov pro seniory 

Krnov bude moct být znovu otevřen rodinám. Do té doby se budeme těšit na 

viděnou a budeme Vám posílat pozdravy, navštivte také naši facebookovou 

stránku. 

Bc. Michaela Magdoňová 

Sociální pracovnice II. oddělení 
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Informace sociální pracovnice III. oddělení 
 

V současné době je na III. oddělení 31 klientů. Všem klientům a jejich rodinným 

příslušníkům poskytuji základní sociální poradenství. V případě, kdy je potřeba 

řešit změnu sociální situace klienta, jsem zde k dispozici. Vyúčtování úhrad za 

poskytovanou službu předávám klientům nejpozději do 20. dne v měsíci. 

Vyúčtování se předává za minulý měsíc, a najdete v něm informace o úhradách 

stravy, bydlení, příspěvku na péči, dále informace o stavu hotovostních depozit, 

bankovních depozit a částku na úhradu za léky. Vyúčtování předávám klientům 

osobně, v případě zájmu, se lze domluvit na tom, abychom jej předávali či zasílali 

e-mailem i rodinným příslušníkům. Také se podílím na individuálním plánovaní 

sociální služby, vedu osobní spisy klientů, spolupracuji s ostatními úseky 

Domova pro seniory Krnov. 

 

Začátkem října se konaly volby do zastupitelstva MSK – zúčastnili se jich i klienti 

našeho oddělení. I přesto, že pořádání společných akcí pro klienty je výrazně 

omezeno, pracovníci III. oddělení se snaží klientům maximálně zpříjemnit jejich 

pobyt u nás.  

 

V případě, že se chcete v této nelehké době s Vaším tatínkem, maminkou, 

babičkou nebo dědečkem spojit, nabízíme možnost zkontaktovat se přes Skype či 

Messenger. Bližší informace podáme na vyžádání.  

 

Mgr. Pavlína Dufková, DiS. 

Sociální pracovnice III. oddělení 
 

Informace sociální pracovnice IV. oddělení 

Snažíme se co nejvíc klienty stále informovat o aktuálním dění a vysvětlit proč 

jsou nastavena všechna opatření. Stejně tak ale klademe důraz na nějaké 

rozptýlení, abychom klienty nezahlcovali jen tématem koronaviru. Naposledy to 

bylo příjemné odpoledne v duchu Vinobraní s tombolou. 

 

Pravidelně klientům jezdíme nakupovat vše co potřebují, je ale potřeba aby měli 

dostatek financí na svém hotovostním depozitu. Vašim příbuzným určitě  můžete 

přinést něco i Vy a předat na recepci.  
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Chcete-li se nás zeptat, jak se klientovi daří a zda něco nepotřebuje, volejte 

sociální pracovnici nebo koordinátorku. Máte-li dotaz na zdravotní stav, 

volejte prosím zdravotnický úsek. Připomínám, že rodinní 

příslušníci jsou povinni při telefonickém kontaktu nahlásit kód 

klienta, který obdrželi písemně, abychom zajistili ochranu 

osobních údajů.  

 

Děkujeme za spolupráci a podporu všech rodinných příslušníků 

a doufám, že se zase brzy budeme setkávat na chodbách osobně 

     . 

 

Bc. Eva Machová 

sociální pracovnice IV. oddělení 
 

 

Malá ochutnávka z našich akcí: 
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Informace ze zdravotnického úseku 
 

Termoterapie a její pozitivní účinky 

Termoterapie je léčebná metoda, při níž se využívá lokálního působení tepla nebo 

chladu, které způsobuje rozšíření cév v místě působení a díky tomu dochází ke 

zvýšení prokrvení a celkovému uvolnění. Teplo či chlad 

poskytuje uvolnění bolestivých spasmů, kloubních 

blokád, často se využívá při léčbě revmatismu, 

degenerativních artróz, pomáhá zmírňovat bolesti. 

 

S termoterapií v našem zařízení začínáme a je čím dál 

více oblíbená u našich klientů. Tuto novou metodu si 

osvojila paní Lucie Kanóczová, která se denně věnuje 

rehabilitaci klientů. 
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Informace k zákazu návštěv a vycházení klientů mimo areál budovy 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a celkové situaci platí zákaz návštěv a 

také vycházení klientů mimo zařízení. V současné době se „držíme dobře“, 

nemáme žádného klienta s pozitivním výsledkem testu na COVID_19. Důsledně 

dodržujeme používání ochranných pracovních pomůcek, sledujeme zdravotní 

stav klientů i pracovníků. V případě, že se některý z pracovníků necítí dobře nebo 

nahlásí rizikový kontakt, je postaven mimo službu. Stále pracujeme operativně a 

vzhledem k dané situaci, která se může každým dnem změnit. Držte nám tedy 

pěsti.  

I my máme vytvořeny izolační pokoje a připravenou tzv. covid zónu.  

 

 

Simona Holubová 

   vedoucí zdravotnického úseku 

 

 

Informace ze stravovacího úseku 
 

Na tomto úseku máme od 1. září novou paní 

vedoucí, a to p. Lianu Mošovou.  

Kontakty: Tel.: 554 684 621, Mobil: 730 554 295, 

E-mail: l.mosova@dskrnov.cz . 

 

Ani stravovací úsek v této nepříjemné době 

nemůže zahálet. Stále vaříme nejen pro naše 

klienty, ale i pro klienty pečovatelské služby i cizí 

strávníky.  Na akci Vinobraní minulý týden náš stravovací úsek nachystal 

občerstvení, a to 200 chlebíčků, 5 plechů zákusků, 6 plechů listových šneků a 4 

sýrové mísy. Za malou chvíli nás čeká Mikuláš a s tím i spojené mikulášské 

balíčky pro naše klienty.  Společně nás čeká spousta práce, seznamování, ale také 

pohody, kterou si při práci umíme vytvořit. 
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Ještě na konci letošního roku nás čeká modernizace stravovacího provozu – 

změna transportu pokrmů a modernizace mycího centra.  

 

Co to přesně znamená?  

Ze stravovacího provozu je 3x denně transportována strava na jednotlivá čtyři 

oddělení. Úskalí, se kterými se personál pravidelně den co den potýká, jsou 

zejména pomalejší transport pokrmů na jednotlivá oddělení.  U oběda pracovník 

přímé péče přebírá každou porci pro klienta oddělení u výdejního okénka, nakládá 

do vozíku, který není nahřívací, a poté vyváží na dané oddělení. Vzniká tak riziko 

spojené se záměnou druhu pokrmu jednotlivým klientů. Rovněž je téměř nemožné 

dodržet v požadovanou teplotu dle HACCP. Nežli se na oddělení vydá oběd 

jednotlivým klientům, na konci výdeje už je teplota nevyhovující a ohříváním 

v mikrovlnné troubě ztrácí na kvalitě. 

 Čeho dosáhneme?  

- Zlepšení kvality a rychlosti transportu pokrmů na jednotlivá oddělení (nové 

nahřívací vozíky a nádobí). 

- Usnadnění fyzické práce zaměstnancům (zejména pracovníkům přímé 

péče, kteří vyvážejí stravu vozíky na oddělení) – snadná manipulace. 

- Dodržení teploty jídel nutné dle HACCP. 

- Časová úspora pracovníků stravovacího provozu i přímé péče (stravovací 

provoz připraví jednotlivým oddělením transportní ohřívací vozíky se 

stravou, pracovník přímé péče jen převeze vozík na oddělení, nemusí 

fyzicky přebírat jednotlivé talíře a ukládat do vozíku u výdejního okna). 
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Děkujeme Vám za přízeň a přejeme příjemné podzimní 

dny a mnoho zdraví. 

Tým Domova pro seniory Krnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na další číslo časopisu se můžete těšit v prosinci 2020. 😊  


