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SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

ZPRAVODAJ SLEZSKÉ HUMANITY
Koncert Keep Smiling

Nejdůležitější body:
 Akce, kterých se naše organizace účastnila nebo se na nich
podílela

Dne 26. 5. 2017 v malém sále
Obchodně podnikatelské fakulty v
Karviné proběhnul koncert skupiny KEEP SMILING GOSPEL za podpory nadace DIVOKÉ HUSY. Výtěžek z koncertu byl určen na zakoupení služebního vozidla pro
mobilní hospic — SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné

 Sociální okénko Příspěvek na péči a jak
jej získat
 Slovo ředitelky
SLEZSKÉ HUMANITY
 Slovo předsedy
správní rady

Nadace Divoké Husy celkový výtěžek z prodaných vstupenek zdvojnásobila.

 Střípky z Domovů
Orlová,
 Karviná,
 Český Těšín
 Horní Suchá

Pokračování článku
str. 2

Dne 26. 5. 2017 koncert skupiny
KEEP SMILING GOSPEL

Plníme přání seniorům
UVNITŘ TOHOTO
VYDÁNÍ:
Čeho jsme se účastnili a
jaká ocenění dosáhli
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Co se událo ve všech našich 6-8
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Co nás čeká
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V rámci projektu plníme přání seniorům, požádali klienti
Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně o vylepšení a zvelebení prostoru na zahradě kolem altánu. Celková částka na
zvelebení zahrady byla vyčíslena na 45000Kč od dárců
bylo vybráno 22 500Kč s tím
že organizace SODEXO vybranou částku zdvojnásobila.
Pokračování článku str. 2
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ZPRAVODAJ SLEZSKÉ HUMANITY

Plníme přání seniorům
O projektu

Společnost
SODEXO
zdvojnásobila
každý vklad.

Plníme přání seniorům je iniciativa
společnosti
SODEXO, která se ve
spolupráci se svými
partnery, Diakonií
ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektu
SenSen
(Senzační senioři)
nadace
Nadaci
Charty
77/Konta
Bariéry snaží podporovat aktivní stáří
a naplňuje tužby a
sny seniorů. Cílem
programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím
plnění jejich přání,

Naše seniorky rády tráví čas
na čerstvém vzduchu
Klienti Domova pro seniory, SLEZSKÉ HUMANITY v Českém Těšíně se zapojili do
veřejné sbírky
PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM
Naši klienti tráví často čas na zahrádce za
domem. Rádi by si ji proto zušlechtili a
proměnili na skutečnou zahradu. K tomu
jim chybí pár pořádných květinových i zeleninových záhonů, menší pařeniště, nezbytné krmítko pro ptáky a samozřejmě
houpačka.

Benefiční koncert
pro Mobilní hospic

Nadace DIVOKÉ HUSY
zdvojnásobila výtěžek ze
vstupného na koncert

KARVINÁ - dne 26. května proběhl Benefiční
koncert pro mobilní hospic SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti, na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Výtěžek
z koncertu souboru Keep Smiling Gospel pomůže zakoupení osobního auta pro mobilní hospic, Částku,
kterou návštěvníci
benefice
zaplatili
ještě zdvojnásobila
Nadace Divoké husy, která celou akci
podpořila.

Benefiční koncert skupiny
KEEP SMILING GOSPEL

V rámci koncertu si
účastníci vyslechli i
3 krátká svědectví
lidí, kteří využili služeb mobilního hospi-

boj proti předsudkům,
které má společnost vůči
starší generaci a také
snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a
přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco
udělat.

Na přání přispěli:
Andrej Suško
Denisa Kamenická
Elena Kollárova
Marie
Perfect Distribution a.s.
Petra Bouchalová
Společnost Sodexo pak
zdvojnásobila každý
vklad.
Na PROJEKT zvelebení
zahrady se celkem vybralo 45 000Kč
Moc tímto děkujeme
všem ochotným dárcům.

Děkujeme všem
ce, které byly doplúčinkujícím,
něny prezentací fosponzorům,
tografií a byla udělezaměstnancům
a
na pochvala ředitelce SLEZSKÉ HUMA- dobrým lidem, kteří
nás obdarovali
NITY, Obecně prospěšné společnosti finanční částkou a
Mgr. Haně Pierzcha- také těm, kteří jste
lové, která jako prv- přišli. Hodně si toho
ní iniciovala vznik ceníme a opravdu
této potřebné služby MOC DĚKUJEME za
Vaši podporu.
ve městě Karviná a
Mgr. Hana
okolí. Rovněž byly
pochváleny i všechPierzchalová
ny sestřičky, které
denně jezdí a poskytují především
paliativní péči klientům ve finálním
stádiu nemoci, aby mohli co nejdéle
zůstat ve svém přirozeném prostředí
a se svou rodinou.
Autor příspěvku P. H.

SVAZEK 1, VYDÁNÍ 1

Sociální okénko
Příspěvek na péči
Příspěvek náleží tomu, kdo péči
potřebuje – tedy tomu, o koho je
pečováno. Od jeho potřeb, míry samostatnosti a zdravotního stavu se
pak odvíjí vše ostatní, včetně konkrétní výše finančního příspěvku.
Příspěvek na péči slouží k úhradě
za úkony péče, které poskytujeme.
1. Co je příspěvek na péči?
Dávka sociální péče určená ke krytí
nákladů na sociální služby, jejichž
dlouhodobé poskytování je nezbytné
k zachování důstojného života osoby
se zdravotním postižením.
2. Kdo má na příspěvek na péči
nárok?
Osoba, která z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje v zákonem stanoveném rozsahu
pomoc jiné fyzické osoby při péči
o vlastní osobu a při zajištění
soběstačnosti.
3. Co je dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav a míra závislosti
na pomoci?
Jedná se o takový nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské
vědy má trvat déle než jeden
rok a jenž omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.
Pro posuzování nároku na příspěvek
na péči se hodnotí takzvaný „stupeň
závislosti“ žadatele, jinak řečeno
schopnost člověka zvládat základní
životní potřeby. To, zda je člověk
schopen nějakou činnost dělat, se
posuzuje jak na základě jeho fyzické
síly a schopností, tak podle jeho duševního stavu, funkcí jeho smyslů
jako je sluch a zrak, či jemné a hrubé
motoriky. Posuzuje se také, zda je
člověk schopen dělat tyto činnosti
pravidelně či opakovaně, zda je schopen takovou potřebu rozpoznat, provést a případně i zkontrolovat.
Míra závislosti je odvislá od počtu
základních životních potřeb (dále také
„životní potřeby“), při nichž osoba
potřebuje pomoc či dohled.

STRÁNKA 3
Zákon stanoví celkem 10 následujících
životních potřeb:
a) mobilita
posuzují se například tyto aktivity: jak
je člověk schopen zvládat vstávání, usedání, chůzi krok za krokem
alespoň do vzdálenosti 200 metrů
(připouští se možnost zastavení a odpočinku), chůzi po nerovném povrchu
(schody, obrubník, dlažební kostky) atp.
b) orientace
zjednodušeně řečeno – posuzuje se, zda
je člověk schopen rozpoznat kdo je, kde je
a v jakém čase se nachází
c) komunikace
tuto životní potřebu člověk zvládá, pokud je schopen dorozumět se a porozumět
– mluvenou řečí i psanou
zprávou. Hodnotí se také schopnost
porozumět obrazovým a zvukovým signálům (obrázek označující WC,
panáček na
přechodu
pro
chodce, troubení auta atp.)
Každý člověk závislý na d) stravování
v případě
péči jiné osoby si může
stravování se
požádat o PŘÍSPĚVEK zkoumají tyto
NA PÉČI
aktivity: zda je
člověk schopný
samostatně si
hotové
jídlo
nandat,
naporcovat, najíst se a napít, ale také
například dodržovat vhodnou dietu
e) oblékání a obouvání
tuto životní potřebu zvládá ten, kdo je
schopen vybrat si vhodné oblečení a obutí,
obléknout se a obout se,
svlékat se a zouvat se. Například pokud
je potřeba obléci si kalhoty, musí být člověk schopen opřít se a
nadzvednout dolní končetiny, nebo alespoň hýždě
f) tělesná hygiena
hodnotí se, zda je člověk schopen umývat a osušit si obličej, ruce a celé tělo, česat se či pečovat o ústní
hygienu
g) výkon fyziologické potřeby
hodnotí se, zda je člověk schopen včas
použít WC, vyprázdnit se, provést očistu,
používat hygienické
pomůcky. Nehodnotí se schopnost chůze, ale schopnost opřít se o nohy a přemístit se na WC. Občasná
selhání, která lze řešit například inkontinenčními pomůckami, nejsou rozhodující
h) péče o zdraví
tato potřeba se hodnotí z hlediska zdra-

votního postižení a dodržování léčebného režimu stanoveného
ošetřujícím
lékařem,
zejména schopnosti užívat
léky případně vhodné ošetřovatelské pomůcky
i) osobní aktivity
hodnotí se, zda je člověk
schopen navazovat osobní
vztahy s blízkými osobami,
stanovit si a dodržet denní
režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku či
vyřizovat si vlastní záležitosti
j) péče o domácnost
v tomto případě se hodnotí schopnost nakládat s
penězi, obstarat si nákup
potravin, nosit běžné předměty,
ovládat běžné domácí
spotřebiče, obsluhovat topení či udržovat pořádek
v domácnosti.
4. Kdy se považuje osoba
za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby?
Zákon o sociálních službách rozlišuje mezi čtyřmi
stupni závislosti. Stupeň
závislosti je vždy stanoven
počtem životních potřeb, při
nichž
osoba
potřebuje
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
každodenní pomoc nebo
dohled.
Od stanoveného
stupně
závislosti
se samozřejmě odvíjí i výše
poskytovaného příspěvku
na péči.
9. Kde mohu o příspěvek
na péči požádat?
Na kontaktním pracovišti
krajské pobočky Úřadu
práce České republiky dle
Vašeho trvalého bydliště.
Pokud nemáte ještě vyřízení
příspěvek na péči, s jeho
vyřízením Vám pomůže
sociální pracovník domova
pro seniory.
Autor příspěvku Š. F.

STRÁNKA 4

Jak to vidí ředitelka!!!
Vážení zaměstnanci, první měsíce
ve funkci byly velice náročné pro
všechny, avšak někdy velmi pestré.
Jsem si plně vědoma, že náročnost
práce v naší společnosti neodpovídá
finančnímu ohodnocení, o to více si
vážím práce všech zaměstnanců.
Na začátku března jsme si
v managementu řekli, že budeme
hospodařit jako správný hospodář a
nebudeme vyhazovat peníze zbytečně, což se nám daří, ale ne každému
zaměstnanci se to líbí.

Zvyk je železná košile.
Platilo to za časů našich babiček,
platit to bude i nadále. Pokud si
na něco zvykneme a žijeme
v takovém stavu dlouho, obvykle
se to těžko opouští. Mnohdy i
v případě, že by to byla změna
k lepšímu (což zpočátku nemusí
být hned vidět).
Po změně na pozici ředitele společnosti zpravidla následují některé další změny, které mají
hospodaření společnosti změnit
k lepšímu. Přicházejí i nevděčné
a nepopulární reformy. Následují
změny, a ty někdy příjemné
nejsou.
Dá se říci, že se stačí rozhodnout
a změnu prosadit. Praxe však
ukazuje, že prosazování změn
přináší mnohé překážky a vytváří
silné třecí plochy mezi tím, kdo
změnu vykonává a mezi těmi, na
které se změna vztahuje.
Pro někoho to znamená, že by
měl vykonávat činnosti, které
sice z pracovní náplně vyplývají,
ale kterým se předtím nijak
zvlášť nevěnoval a které nyní vedení společnosti potřebuje. To

ZPRAVODAJ SLEZSKÉ HUMANITY

V současné době vidím jako velkou
příčinu špatné až neformální finanční ohodnocení zejména pracovníků
v přímé péči, všeobecných sester,
ale i dalších profesí. Peníze jsou nezbytné pro každého člověka.
Z něčeho se musí žít, platit nájem a
složenky, platit kroužky a vzdělání
dětem. Na druhou stranu nejsou peníze jediným motivátorem pro práci.
Dobrá zpráva: Rada kraje svým
usnesením schválila v souladu
s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb termín pro
dosud nebylo zvykem a zaměstnanec to vnímá, jako práci navíc, jako nespravedlnost.
V jiných případech je zaměstnanec pověřen současně nějakou další prací, kterou předtím
nevykonával, nebo je pověřen
jinou prací, než tou, kterou vykonával doposud. Tady může
pomoci eventuální personální
audit.

existují
tři přístupy,
tři postoje
jak situaci řešit
1. Se změnou se nesmířit a
opustit dosavadní pracoviště
nebo současného zaměstnavatele - dát výpověď.
2. Změnu disciplinovaně přijmout, zaměstnavateli pomoci
a být nadále prospěšným člověkem, i když tou změnou
v současnosti nemusím být
nadšen. Taková skupina je u
nás také a pracuje dnes velmi
poctivě a obětavě. Těmto lidem zřejmě na naší společnosti záleží.
3. Třetím přístupem je ztížit
zaměstnavateli situaci, jak to

podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování. Do
tohoto programu se určitě
budeme hlásit a finanční prostředky se použijí na mzdy
zaměstnanců.
Dovolte mi poděkovat
všem zaměstnancům za
spolupráci ve společnosti.
Bez Vaší snahy, pomoci,
úsilí a práce bychom jen
obtížně zvládali naše
náročné úkoly.
Autor příspěvku
Mgr. Hana Pierzchalová

jenom jde. Nepředat „svůj
post“, na nedokončené úkoly
a na povinnosti, které je naprosto nezbytné udělat - neupozornit, prostě změnu sabotovat a řídit se heslem „Čím
hůře, tím lépe“. Lze toho docílit i „útěkem do nemoci“.
Jsou ovšem také zaměstnanci, kteří právem pociťují úlevu a není to otázka měsíční
mzdy.
Pracují stále
s nasazením a za poměrně
nízkou mzdu. Ti teď úlevu
pociťují. Ne od práce, ale od
„nesvobody“. Věří v budoucí
zlepšení.
Svoboda bez autority, by se
proměnila v chaos.
Autorita není možná bez
„přiměřené“ svobody, bez
možnosti vyjádřit a zdůvodnit
svůj názor, jinak by se proměnila v diktát.
Na úplně všechny situace
související se změnami, však
naše společnost dostatečně
připravena nebyla.
Pokračování článku str. 5

SVAZEK 1, VYDÁNÍ 1

Vedení Slezské humanity například nemohlo počítat s tím, že
z pěti zaměstnanců administrativy odjedou „najednou“ hned
tři. Po jedné výpovědi následoval shodou okolností nástup
dvou lidí na nemocenskou.
Z pěti zaměstnanců zůstali na
pracovišti jen dva lidé. Jedna
pracovnice odešla dohodou a
dvě další jsou na nemocenské
(obě požádaly postupně o výpověď dohodou).
Po mnoha letech stagnace,
pociťujeme naději…
Když byla v únoru 2017 svolána mimořádná schůzka všech
zaměstnanců
domova
v Orlové, na které jsme byli
informováni o změně statutárního zástupce a ředitele
SLEZSKÉ HUMANITY,
o.p.s., většině z nás se ulevilo.
Jako oficiální důvody,
k odvolání bývalé paní ředitelky, předseda správní rady zmínil: dlouhodobě špatné ekonomické výsledky, nezvládnutí
manažerské funkce a sílící pracovní a personální napětí.
Do funkce nové ředitelky
SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s.,
byla správní radou jmenována
Mgr. Hana Pierzchalová, která
má zkušenosti i z vyšších manažerských pozic a dobře zná prostředí celé organizace, kterou
ona sama pomáhala zakládat.
Jako zaměstnanci jsme se netajili tím, že po z měně vedení voláme už dlouho, a
proto z mnoha úst zaznělo radostné a upřímné „konečně“ s
potleskem. Dlouhodobě jsme
pociťovali špatné pracovní mezilidské vztahy, kdy přednost
měli rodinní příslušníci, různí
kamarádi, známí místo odborníků a zkušených pracovníků.

STRÁNKA 5

Ať se vedení stará … (čím hůře, tím lépe).
Když někdo přebírá odpovědnost za jakoukoli společnost jako celek,
má snad právo si zvolit, koho chce mít ve svém týmu. Aspoň je v tom
jasno.

vyjet ze zajetých
kolejí je vždy těžké,
není to však
nemožné

Některá střediska byla privilegována, a to i přesto, že dlouhodobě nefungovala. V této
souvislosti musíme zdůraznit
také znatelné a neobjektivní
rozdíly v systému odměňování.
Je nutno si připustit, že kvůli
nespravedlnosti odešlo i
z našeho domova mnoho kvalifikovaných a zodpovědných
pracovníků, a mnozí si s tou
myšlenkou vážně pohrávali.
Spolupráci s bývalým vedení
negativně hodnotily i odbory.

Překážky a komplikace mohou
znamenat také výzvu, ne pouze
neřešitelný problém. Záleží vždy
na každém zvlášť.
Autor příspěvku
Mgr. Karel Königstein

Vše však vyžaduje určitou analýzu, kontrolu hospodaření,
vyhodnocení efektivity současného fungování a spolupráci
všech pověřených osob.
Již za krátkou dobu působení
nové ředitelky bychom tak rádi
kladně ohodnotili alespoň:
1. potřebné personální změny,
úprava pracovních vztahů, kdy
tyto změny přispěly ke zlepšení
spolupráce a usnadnění administrativních úkonů

Všichni jsme tak věděli, že odvolání vedení je nezbytné pro
jeho nedostatečnou manažerskou úroveň. Ze strany bývalého vedení neustále docházelo
k používání postkomunistických manipulačních technik
k zastrašování zaměstnanců,
kteří neměli právo se vyjádřit.

2. spolupráce se stravovacím provozem, kdy postupně dochází
k omezení používání polotovarů
a k rozšíření pestrosti jídelníčku

Věříme tak, že nové vedení nastartuje nové mechanismy řízení a umožní
rozvoj celé organizace.

4. otevřené, vstřícné jednání vůči
zaměstnancům, kdy máme možnost vyjádřit svůj názor, zavedení
mo ž n os ti v yu ž it í „ S lo v o
s ředitelkou“, vždy v pondělí od
14 – 16, nová ředitelka ráda přijímá nové náměty, či reaguje na
kritiku ze strany zaměstnanců

Jsme přesvědčeni, že situace za
současného vedení určitě bude
lepší, protože horší už to být
nemohlo.
S konkrétními kroky začala
nová paní ředitelka ihned od
následujícího dne.

3. zavádění elektronických jednotných systému objednávek
zboží, stravy, aj., které jsou průkazné.

Pokračování článku str. 6
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5. snaha o osobní prezentaci
SLEZSKÉ HUMANITY,
o.p.s, na veřejných akcích,
zajištění informovanosti o
činnosti SH, pro podporu
vztahů s veřejností, s úřady,
se spolupracujícími organizacemi, s vedením měst apod.
6. vstřícnost při jednáních
s odborovou organizací, kdy
již proběhlo dorovnání mezd
PPOP na hranici 13.000,- Kč,
dále pak bude v červenci zažádáno o finance, které by dle
mediálních prezentací, měly
sloužit k dalšímu, již spravedlivému, navyšování mezd, a
ne na materiální či technické
úpravy, jak tomu bylo
v loňském roce.
7. Odbory také oceňují vytvoření vnitřního mzdového
předpisu, o který tolik let usilovaly. K tomuto předpisu
měly také možnost se před
schválením vyjádřit. Vnitřní
mzdový předpis by mohl do
organizace přinést rovnost a
spravedlnost odměňování,
motivaci pro osobní rozvoj či
snížení fluktuace zaměstnanců.
8. Odbory ocenili také osobní
účast ředitelky SH na setkání
s krajskou odborovou radou a
zaměstnanci, která se konala
přímo v našem domově.
9. pořádání benefičního koncertu pro mobilní hospic, do
kterého se mohla zapojit
všechna střediska SLEZSKÉ
HUMANITY, o.p.s., čímž se
podpořila vzájemná spolupráce zaměstnanců v celé organizaci. aj.

ZPRAVODAJ SLEZSKÉ HUMANITY

Konkrétně za náš domov bychom rádi zmínili i změny,
které jsme pocítili přímo u
nás.
Jsme rádi, že nás paní ředitelka
podporuje při vyhledávání jiných zdrojů financování pro
naše aktivity či materiálně
technické vybavení domova,
které se pozitivně odrazí na
životě klientů v našem domově.
Fundraisi ng
(získávání financí z fondů, nad
ací, projektů, donátorů
a sponzorů) byl v naší organizaci zakázán, jelikož byl dlouhodobě považován za pouhé
dožadování se peněz.
V tomto roce společnost DM
drogerie markt s.r.o, podpořila náš projekt, díky kterému jsme získali dvě mobilní
zahrádky pro naše klienty
v hodnotě cca 10.000,- Kč.
Doufáme tak, že se fundraising
stane nesmírně důležitou součástí práce naší organizace,
jelikož může spolurozhodovat
o úspěchu nebo neúspěchu celé organizace. Peníze k
„přežití“ přeci potřebujeme
všichni.
Dále jsme rádi, že paní ředitelka přijala naše pozvání a osobně se v sobotu 27. 5. účastnila
velmi vydař ené akce
s tanečním terapeutem Petrem
Veletou, kterému se povedlo
rozhýbat a vnést dobrou náladu mezi všechny zúčastněné.
Na toto taneční dopoledne nám
bylo povoleno přizvat také televizi Polar, a tak jsme se po
velmi dlouhé době mohli také
mediálně veřejně prezentovat,
což bylo dříve přísně zakázáno.

Po dlouhém čase jsme se
dočkali z úst ředitelky veřejného uznání a poděkování za naši práci s klienty,
která nás potěšila.
I díky tomuto jsme pocítili,
že časy se mění. Náš proklientským přístup se snažíme pořád rozvíjet, a tak
nás toto uznání dál motivuje.
Jsme rádi, že paní ředitelka
akceptuje, že nám klienti nemohou diktovat, co máme
dělat. Ale přejeme si, aby se
u nás klienti cítili spokojeně
a komfortně, aby z naší strany cítili zájem a snahu pomoci. To je trend, ve kterém
chceme být podporováni.
Dosavadní i budoucí změny
by mohly postupně přinést
potřebné zefektivnění fungování všech středisek SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s.
Myslíme si, že od této doby
máme všichni za sebou již
obrovský kus práce, a přesto
nás toho ještě mnoho čeká.
Jsme si všichni moc dobře
vědomi, že nelze očekávat
ve všem okamžitá zlepšení.
Věříme ale v lepší budoucnost a budeme bojovat za ni
proti všem, kterým je dobře
i takhle.
Autor příspěvku
Tým zaměstnanců Domova pro seniory
v Orlové
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Střípky z domovů—DpS Orlová
VOLNÝ ČAS - duben, květen
Volný čas tráví naši klienti různorodě. Každý si přijde na své.
Velmi oblíbenou činností je oblékání empatických panenek, které nečekaně zaujalo i muže. Zpívání je také pravidelnou součástí kulturních programů. Tradiční
hračkou matrjoškou procvičíme
jemnou motoriku, kognitivní
funkce, ale lze ji použít i na
Vypuštění labutě—IZABELY po
r e m i n i s c e n č n í zimním spánku
(vzpomínkovou) terapii.
DEN MATEK - 12. 5. 2017
Zákusek, káva a sváteční nálada byli hlavním programem oslavy Dne matek. Klienti si
sladké dopoledne velmi užili a zavzpomínali
na staré časy.
VYPOUŠTĚNÍ LABUTĚ - 15. 5. 2017
Po zimním „spánku“ se na naše jezírko vrátila labuť Izabela, která již neodmyslitelně
patří na naši zahradu. Klienti velmi ochotně
pomohli s jejím vypouštěním.

TANEČNÍ DOPOLEDNE - 27. 5. 2017
Velmi vydařenou akcí našeho domova bylo Taneční dopoledne s Dr. Petrem Veletou.
Petr Veleta je choreograf, taneční
terapeut a člen mezinárodní rady pro
tanec CID UNESCO. Povedlo se mu
rozhýbat a vnést dobrou náladu mezi
všechny zúčastněné. Klienti se nezalekli ani kameramana televize Polar
a s nadšením pak sledovali celou
reportáž v televizním vysílání.
Dobrovolnickou a finanční podporou
nám opět byla firma UPS Supply Chain Solutions.
Dlouhodobě připravovaná akce byla
velmi vydařená a
doufáme, že ne poslední.
Tanečního odpoledne
s klienty se zúčastnila i ředitelka
SLEZSKÉ HUMANITY,
o. p. s.
Autor příspěvku A. S.

Střípky z domovů—DpS Karviná
DEN MATEK
Den matek je mezinárodním svátkem všech maminek, kterým v tento den vzdáváme dík za jejich lásku, péči a ochotu, obětavost a výchovu.
Historie svátku matek a mateřství sahá do hlubokého dávnověku, kdy byl oslavován a uctíván
kult ženy/matky jako dárkyně života. První zmínky o svátku matek,
jak jej známe dnes,
pocházejí z Anglie,
z šestnáctého století.
Tenkrát byl tento
svátek znám jako
Mateřská neděle či
Neděle matek.
Oficiálně byl Den matek vyhlášen svátVystoupení dětí
kem roku 1912 v USA, tehdejším prezidentem Woodrowem
Wilsonem. Do Československa dorazily oslavy
Dne matek až o více než deset let později, roku

1923, přičiněním
Alice Masarykové.
Po druhé světové
válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen
(slaveného vždy 8.
března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce
1989 se opět začal
slavit veřejně. MDŽ
se ale zachovává
také, podobně, jako v jiných zemích.
Vystoupení
dětí udělá vždy
našim klientům
velkou radost.

Nejinak tomu bylo, když
za námi přijely děti
z mateřské školy Nedbalova v Karviné a
z Petrovic u Karviné—
Závady v doprovodu
svých
učitelek,
s pásmem písní, básní a
tanečků ke Dni matek.
Děti také předaly klientkám vlastnoručně
vyrobená přáníčka ke
Dni matek. Jejich vystoupení se všem líbilo, naši
klienti se na ně vždy těší
a velice je potěšilo. Děti
udělají radost nám a my
dětem zase vlastnoručně vyrobeným dárkem a
sladkostmi.
Autor příspěvku A. B.
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Střípky z domovů—DpS Český Těšín

vaječina
VAJEČINA - 29. 5. 2017 Stejně jako
loni, tak i v tomto roce, jsme se opět
všichni sešli na zahradě, abychom si
připomněli konec velikonočních svátku v podobě smažení vaječiny
s klienty a s rodinnými příslušníky,
kteří doprovodili své blízké při této
akci. Pozváni byli rovněž dobrovolníci, kteří pravidelně docházejí za našimi klienty. Všichni si pochutnali na
vaječině, dobře se pobavili, zazpívali
si společně a nechyběla dvě krátká
vystoupení v podobě hry na housle
od vnučky jednoho s klientů a recitace básně vnuka dalšího klienta. Recitace a vystoupení děti, vždy všechny
naše klienty potěší.

DEN PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
7. 6. 2017 proběhl na náměstí v Českém Těšíně Den
pro sociální služby a související aktivity. V rámci této
příležitosti jsme měli možnost za Domov pro seniory
SLEZSKÉ HUMANITY v Českém Těšíně prezentovat naše služby. Zájemci si mohli
prohlédnout fotografie, video-prezentaci a výrobky
našich klientů, případně si i
odnést za dobrovolný příspěvek i některý z výrobků.
Výtěžek pak byl použit na
pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity.

Svátek tří bratří
Dne 9.6.2017 se několik
naších klientů účastnilo
akcí v rámci oslav Svátku
Tří Bratří
na náměstí
v Českém Těšíně. Tento
svátek je tradice obou Těšínů. Klienti měli možnost
shlédnout různá vystoupení – žáků a učitelů ZUŠ v
Českém Těšíně, pěvecké
vystoupení Olza Music
Show, nebo taneční vystoupení souboru Slezánek. Dále měli možnost
navštívit různé stánky
s dobrotami a případně si
i něco zakoupit Akce byla
velmi vydařená. A všem
se výlet moc líbil.
Autor příspěvku K. S.

Prezentace naší sociální služby
Pečení je naše radost Ve volných chvílích po obědě se na
přání klientů věnujeme pečení, naposledy jsme např. pekly štrúdly
při příležitosti oslav Dne Matek, každá
klientka si upekla svůj podle chuti a
nálady a všechny byly moc dobré a
sklidili u
ostatních
klientů
v e l k ý
úspěch.

Střípky z domovů — DpS Horní Suchá
„Věk ani zdravotní
stav pro naše klienty
nerozhoduje, když
chcete udělat něco
pro své zdraví.“ Tomuto mottu neodolala ani paní Františka
a v rámci své aktivizace utočí na minirotopedu každý den
několik kilometrů.
Dokonce svým aktivním přístupem
nadchla i ostatní a to
tak, že budeme muset pořídit minirotoped ještě jeden.

Např. paní
Vanda je specialistkou na
rajčata, sama
si je vysadila
a stará se o
jejich zalévání. Za malou
chvíli bude
sklízet rajčaMáme rády, když to roste a je
na co koukat. Naše klientky
mají velmi rády vše co kvete.
líbí se jim, když máme na balkoně v truhlíku nasazeny květiny, posedí si u nich, vypijí kávičku a starají se ať v truhlíku
není nikdy sucho.

Autor příspěvku D. J.
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SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Navštivte naše webové stránky

www.slezskahumanita.cz

V příštím vydání:
 Akce, kterých se naše organizace účastnila nebo se na nich
podílela
 Další Sociální okénko
 Střípky z Horní Suché
 Střípky z Karviné
 Střípky z Orlové

Služby SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti
Domov pro seniory — Karviná
Domov pro seniory — Orlová
Domov pro seniory — Český Těšín
Domov pro seniory — Horní Suchá
Domácí komplexní ošetřovatelská péče — Karviná
Mobilní hospic — Karviná
Odborné sociální poradenství — Karviná
Půjčovna kompenzačních pomůcek — Karviná
Slovo závěrem
V dalším čísle našeho čtvrtletníku se můžete opět těšit
na střípky informací z Domovů pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně, Horní Suché, Orlové a Karviné.
Dále nebude chybět ani další Sociální okénko se zajímavou tématikou.
Informace z akcí podpořených SLEZSKOU HUMANITOU,
případně informace z důležitých projektů, které proběhnou v našich zařízeních.

 Střípky z Českého Těšína
Děkujeme všem, kdo přispěli do tohoto čtvrtletníku
a podíleli se tak na jeho vzniku.

Dopis mamince
Dala jsi mi život. Maminko, vím, přišla jsem bez návodu. Věděla jsi jen, že mě miluješ. Možná jsi
udělala nějaké chyby, ale já ti je odpouštím, protože vím, že jsi pro mě dělala vždycky to nejlepší.
Moc dobře vím, že všechno, co jsi dělala, jsi dělala z lásky.
Maminko, jsi pro mě vším. Miluji tě od okamžiku, kdy jsem tě poprvé spatřila. Někdy to máš se
mnou těžké, chápu, nikdo ti nedal návod. Ale jen ty moc dobře víš, jaká opravdu jsem a co je pro
mne nejlepší.
A taky moc dobře vím, že ne každý má maminku, a tak si tě vážím mnohem víc.
Maminko, děkuji Ti za všechno!
Autor příspěvku A. B.

