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Vymalujte si velikonoční obrázek
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Často zapomínáme, že lidé,
s nimiž musíme žít, také
musí žít s námi
L. Ron Hubbard
Jaké služby prokážeš tvým rodičům,
takové očekávej i od svých dětí.
Thales z Milétu
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Kdo nemá peněz, je chudý.
Kdo nemá přátel, je chudší.
Ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
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Svátky jara
Vážení zaměstnanci, milí klienti a čtenáři…..
blíží se velikonoční svátky.
Víme asi všichni, že Velikonoce jsou na prvém
místě svátky křesťanské. Připomínají umučení,
smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Každý je však v dnešní době vidí trochu jinak.
Pro děti znamenají velikonoční prázdniny, pro
dospělé den volna navíc. Pro někoho jsou tyto
svátky spojené s jarním úklidem, pečením
beránků, malováním kraslic. Pro jiného jsou
oslavou jara, vítáním nového života.
Ať už je Váš pohled na Velikonoce jakýkoli,
využijme je jako příležitost zpomalit,
zavzpomínat, zaradovat se.
Zastavme se na chvíli, vychutnejme si vůně
jarních dní a pusťme do našich životů a myslí
svěží vítr.

Koleda
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Přeji Vám hodně radosti a optimismu
PhDr. Jana Skalová
ředitelka

Navštíví nás zakrátko,
malé žluté kuřátko,
Velikonoce nám všem nese,
no tak, lidi, radujme se.
Svátky jara přichází,
pohoda je provází …
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Návštěva dětí z Azylového domu v
DDM

Akina
V závěru roku 2011 se vydal pan
Policar z Domova pro seniory na Kamenické
ulici v doprovodu Jiřího Hatlapatky a paní
Roháčové do Velké Bukoviny. Tam se totiž
přestěhovala fenka Akina, jeho oblíbenkyně,
žijící
dříve
právě
v Domově. U
Kucharovičových, kteří se jí ujali, se jí daří
přímo skvěle, což pan Policar se slzou dojetí
v oku ocenil.
-kp-

Díky vstřícnosti DDM Teplická mohly naše
maminky s dětmi za vedení odborné
lektorky navštívit 1. prosince 2011
jednohodinový kurz keramiky.
Návštěva
DDM
byla
zahájena
prohlídkou celého domu, poté jsme se odebrali
do keramické dílny, kde nás seznámili se
základy práce s hlínou. Tvořit jsme mohli
neomezeně dle vlastní fantazie, ale vystavené
práce s vánočními motivy byly tak krásné, že
jsme se rázem nadchli a poprosili, zda by bylo
možné vytvořit podobné výrobky. Paní
lektorka nám
poradila, jak vše správně
vypracovat. Tvořili jsme z plátu, na který jsme
šlikrovali vykrojené sněhuláčky, andílky, soby,
stromečky či domky, jak kdo chtěl. Celou
plastiku jsme dozdobili sněhovými vločkami.
Všichni jsme pak společně dílnu uklidili.
Vypálené výrobky jsme dostali ještě před
Vánoci, a tak mohly posloužit i jako dárek pro
naše blízké. Odcházeli jsme s dalším námětem
na zajímavou návštěvu a tou je autodráha v
prostorách společnosti Alcan. Máme za sebou
krásný zážitek a mnoho dalších nás jistě ještě
čeká.
-jh-

Spokojený pan Policar s Akinou

Autodráha
Změť
zatáček
pětiproudé
silnice a závodní auta vyrobená
v místní dílně nás ohromila.
Několikrát jsme si všichni
projeli celou trať a zazávodili
si.

Soustředění nad tvorbou

2

CSS listy

„Chcete mě?“

Hudební vložka

Zdeněk Srstka umí rozesmát

Veselá historka z natáčení

Zaplněná jídelna Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na Kamenické
ulici přivítala ve středu 14. března výjimečnou návštěvu. Pošmourné dopoledne přijel
obyvatelům svým vyprávěním zpříjemnit známý herec, bavič a kaskadér Zdeněk Srstka se
svým kolegou Liborem Petrů.
“Podobná zařízení navštěvujeme rádi, Zdeněk už je koneckonců ve věku, kdy by mohl
být jedním z klientů,” popíchl kamaráda Petrů. Publikum po celou dobu svého vystoupení
rozesmáli spoustou veselých historek z natáčení, na chvíli si dokonce s obecenstvem zahráli
na natáčecí štáb a Libor Petrů předvedl své imitátorské umění prostřednictvím několika
známých písní.
Rozhovor se Zdeňkem Srstkou a Liborem Petrů přineseme v příštím čísle.
-kp-

Dámský svět v Domově pro seniory
Akce Dámský svět pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. pokračuje v březnu a
dubnu na Kamenické.
Přítomné dámy a pány si vzaly do
parády šikovné kadeřnice a výsledky jejich
práce opravdu stály za to.

Největší odměnou pak byla pochvalná
slova klientů a jejich spokojenost.
-kp-

Nový účes

Tak už jdeme do finále...
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Maškarní v Domově pro seniory

Vystoupení dětí

Koncem února se jídelna Domova pro
seniory a Domova se zvláštním režimem
proměnila v taneční sál.
Na stolech ležely připraveny pestré
papírové kloboučky a za veselých tónů
přitančily do místnosti děti v maskách z družiny
při ZŠ Kamenická pod vedením vychovatelky
Petry Malíkové. K vidění byli piráti, princezny
a jiné roztodivné pohádkové bytosti, které
rozveselily pošmourné zimní odpoledne.
Po vystoupení dětí zahrála skupina
B PLUS známé písně, které některé účastníky
reje svedly i k tanci.
-kp-

Pozvánka na březen

Někteří se nechali zlákat k tanci

Studentky z FSE v Ústí nad Labem
navštívily Děčínské doléčovací
centrum
Zařízením je provedl jeho vedoucí Marek
Hošek a zároveň jim poutavě povyprávěl
tradici a poslání podobných zařízení. –kp-
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Návštěva žáků v Domově pro seniory

Dámský svět

Předvánoční čas je již tradičně obdobím
milých setkávání a přátelských posezení.

V listopadu se na
děčínské
Střelnici
uskutečnila úspěšná
akce Kroky ke kráse.

Žáci ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, pod
vedením pedagoga Miroslava Klímy, proto
navštívili klienty Domova pro seniory na
Kamenické ulici, aby jim předali dárečky.
Ty pro ně vlastnoručně vyrobili pro potěšení
v době adventu.
Na setkání panovala vřelá atmosféra,
kterou si jistě všichni rádi připomenou a
zopakují.
-kp-

Její výtěžek byl
ve formě poukázek na
ošetření
věnován
klientkám DOZP. Ty
nabídky
s
radostí
využily a nechaly si
odborně ošetřit vlasy a
pleť.
Kadeřnice
a
V péči kosmetičky
kosmetičky
se
přítomným dámám věnovaly s maximální
péčí a klientky si všechny procedury
náležitě užívaly.
V březnu a dubnu spolupráce mezi
CSS a Dámským světem pokračuje,
tentokrát navštíví zruční kadeřníci kromě
klientek DOZP i obyvatele Domova pro
seniory a Domova se zvláštním režimem na
Kamenické ulici.
-kp-

Radost z dárku

Nová koupelna v Bynově
Ke konci roku 2011 byla Centru sociálních služeb Děčín, p.o, pro
středisko Pečovatelské služby slavnostně předána do užívání nová
bezbariérová koupelna.
Ta kromě příjemného vzhledu (celý interiér je laděn do oranžové
barvy v kombinaci se světlou béžovou) naplňuje především prvky
bezpečnosti a komfortu pro klienty. K dispozici je zde speciální
bezbariérová vana, přizpůsobená klientům se zdravotním postižením,
umyvadlo a toaleta.
Slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo za přítomnosti
ředitelky CSS, p.o. PhDr. Jany Skalové, vedoucí střediska č. 5
Pečovatelská služba Lucie Písaříkové a samozřejmě klientů, kterým bude
zrekonstruovaná koupelna sloužit. Ti kromě již zmíněného zařízení
obdivovali také výškově nastavitelnou židli, jež se dá přizpůsobit
potřebám jednotlivců.
Realizace projektu se mohla uskutečnit díky podpoře Nadace
ČEZ, která na něj přispěla částkou 200 000,- Kč.
-kp-

Péče o klientky DOZP v Dámském
3

Slavnostní předání
Slavnostní otevření
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Setkání zaměstnanců

“Nastěnku chci za ženu” aneb
Mrazík v děčínském divadle

Kdy jindy najít příležitost popovídat si s
kolegy na neformální notu?

Děčínské divadlo vyšlo vstříc malým
obyvatelům Azylového domu a umožnilo
jim bezplatný vstup na nedělní pohádky.

Začátkem nového roku se sešli
zaměstnanci Centra sociálních služeb, aby
zhodnotili uplynulý rok a podívali se s
optimismem do roku dalšího. Na začátku

V lednu mohly děti se svými rodiči
vidět pohádky “Zvířátka a loupežníci” a
především jevištní nastudování známého
“Mrazíka” s Janem Révaiem v roli Ivánka.
Pro děti I jejich rodiče jsou návštěvy
představení vždy velkým kulturním
zážitkem,který by v běžném životě ve
většině případů nezískali. K nemalému
překvapení rodičů se I z velmi neklidných
dětí stávají po zhasnutí světel pozorní a
ukáznění diváci.
Na základě této pozitivní zkušenosti
jsme pro rodiče a děti z Azylového domu
nachystali čtení pohádek s následným
nácvikem divadelního představení “O třech
prasátkách”.
Do divadla se chystáme i v dalších
měsících a holčičky nutně potřebují
kabelky a korálky, aby mohly jít na balkon
jako “pravé dámy”, a proto uvítáme
jakýkoliv dar z vaší strany. -jh,kp-

setkání
všechny
přivítala
vtipným
projevem paní ředitelka, čímž zlomila
počáteční ostych všech přítomných a přes
počáteční drobné organizační zádrhele se
rozběhla
zábava,
věříme,
že
ke
spokojenosti všech zúčastněných. Je
zajímavé a přínosné setkávat se i na jiném
poli než pracovním, spolupracovníci mají
možnost poznat se po dalších stránkách, a
proto jistě všichni uvítají možnost dalšího
neformálního setkání v tomto roce, o
termínu vás budeme včas informovat.

Anketa “Hodnocení spokojenosti
zaměstnanců CSS”
Na akci vládla přátelská
atmosféra

Když se někoho zeptáte, proč chodí
do zaměstnání, očekávali byste na prvním
místě vydělané finanční prostředky. Jak ale
ukázala anketa spokojenosti zaměstnanců
CSS, u nemalé části dotázaných hraje
velkou roli atmosféra na pracovišti, vztahy
mezi kolegy, či možnost dalšího
vzdělávání.
Anketa spokojenosti probíhá jako
již každoročně i mezi klienty CSS. O jejích
výsledcích vás budeme informovat. –kp
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Projekt „Specifické vzdělávání zaměstnanců“
Jak komunikovat s agresivním
uživatelem sociálních služeb? Jak zvládat
náročné situace v komunikaci s klientem?
To jsou otázky, na které hledali odpovědi
zaměstnanci Centra sociálních služeb
Děčín, p.o. na semináři konaném 16. února.

Tento odborný seminář byl
realizován v rámci projektu Specifické
vzdělávání zaměstnanců CSS, který je
financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a z rozpočtu ČR.

__________________________________________________________________________________________________

Beseda s PČR v Domě s
pečovatelskou službou v Bynově a
v Boleticích
Senioři patří k jedné z nejohroženějších
skupin, co se týká podvodů a krádeží.
Jak nenaletět vykutáleným
“obchodníkům”, jak se chránit před
případným okradením a co dělat v případě,
že již k trestnému činu dojde, radili v
průběhu února a března obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou v Bynově a v
Boleticích
policisté
z
Preventivně
informační skupiny Děčín. Součástí
přednášky byla i názorná ukázka
bezpečnostního alarmu, který mohli
zájemci hned na místě obdržet.
O
velkém
zájmu
o
tuto
problematiku svědčí hojná účast i množství
kladených dotazů ze strany obyvatel domů.
-kp-

Dotazů byla spousta

Setkání obyvatel se sociálními
pracovnicemi MM Děčín
Když si člověk neví rady v úředních
záležitostech, je vždy dobré obrátit se na
ty nejpovolanější.
Alena Černá a Ivetta Rychnovská,
pracovnice oddělení sociální práce MM
Děčín, představily obyvatelům Domu s
pečovatelskou službou v Bynově pro ně
dostupné dávky – podrobněji se věnovaly
příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu.
Informovaly také o možnosti obracet se na
jejich odbor v naléhavé sociální situaci.
Setkání se zúčastnilo 25 obyvatel, kteří
poté využili možnosti se individuálně
poradit se sociálními pracovnicemi. Kromě
rady měli možnosti získat i žádosti o tyto
dávky.
-ib,kp-

Petra Trypesová na besedě v Bynově
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