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ZPRAVODAJ
organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace
Úvodní slovo
Vedoucí odboru sociálních věcí
Městského úřadu ve Šternberku
Ing. Jitky Zajacové
Vážení a milí čtenáři,
chtěla bych touto cestou poděkovat za příležitost pozdravit vás
prostřednictvím Zpravodaje organizace Sociální služby Šternberk.
Zima právě vrcholí, což nám zcela jasně dává najevo i počasí. Doba
vánočních svátků je nenávratně pryč a my hodnotíme, co nám přinesl
loňský rok, co se nám podařilo a co ne, co všechno jsme zažili, zda jsme
potkali nové přátele.
Musím se přiznat, že zima není mé nejoblíbenější roční období.
Nejraději mám jaro, když nás poprvé zahřejí teplé paprsky jarního
sluníčka, ze zbytků neroztátého sněhu vykukují sněženky, objeví se první
fialky či petrklíče. To si vždy vzpomenu na své dětství a na svoji babičku,
která mi četla pohádky a učila mě první básničky: „Přišlo jaro se
sluníčkem, zem otvírá jarním klíčkem….“. Ale jaro je ještě daleko před
námi a nás čekají dlouhé dva zimní měsíce. Mnozí z nás je využijí
k setkávání s přáteli nebo k četbě knih, které jsme našli pod vánočním
stromečkem. Dovedu si užít každou chvilku, kterou strávím s knížkou
v ruce, uvařeným čajem s citronem a když za oknem chumelí a u mě na
klíně se tulí můj kocour, cítím velkou pohodu a klid. Nakonec si najdu
něco i v tom zimním období.
Za pár dní zde máme únor a je až neuvěřitelné jak ten čas letí. A co nás
čeká? Pokusím se vyjádřit krátkým příspěvkem, co připravujeme, a to
z pohledu MěÚ Šternberk, odboru sociálních věcí. V tomto zpravodaji
naleznete rozhovor s panem Tomášem Pospíšilem, který má na starosti
přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou. V tomto roce bychom
chtěli za pomoci jiných odborů MěÚ Šternberk opravit všechny
uvolněné byty, v DPS, které za ty dlouhé roky co DPS stojí, opravu
potřebují.
Jak jste jistě informovaní Město Šternberk pro své obyvatele starší 75ti
let připravuje zavedení nové služby – „senior taxi“. Do provozu by měla
být zavedena v průběhu března a odbor sociálních věcí plánuje
dvoudenní vydávání průkazů, které budou sloužit k přepravě taxi
službou.
Přesné termíny a místo vydávání průkazů oznámíme
v březnovém
čísle
Šternberských
a v ní
informačních
Z pr avodaj je
vydáván
pouze prlistů
o i nter
potřebu orletácích,
ganiz acemnozí
Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
z vás je najdou ke konci února ve svých schránkách.
Dokončení
na straně 2
1

Kdo si nestihne vyřídit průkaz ve zmíněných dvou dnech, může si jej od dubna vyřídit na pokladně MěÚ ve
Šternberku. Senior taxi bude zpočátku fungovat pro seniory nad 75 let a celkově se jedná asi o 800 osob ze
Šternberka. Kartu obdrží každý senior starší 75ti let a tou se bude prokazovat při cestě taxi službou. Cena za
taxi službu činí 30 Kč a může se využít 5 krát v měsíci. Pokud se služba senior taxi osvědčí, je město
připraveno navýšit počet jízd za měsíc, případně snížit věkovou hranici přepravovaných osob.
Další akcí, kterou odbor sociálních věcí plánuje na rok 2018, je setkání poskytovatelů sociálních služeb.
V září tohoto roku chceme uspořádat setkání, kde by poskytovatelé, kteří působí na území našeho města,
představili služby, které poskytují. Tradice setkávání poskytovatelů začala v roce 2006, kdy se setkala
s velkým úspěchem všech, kdo své služby představovali, ale hlavně těch, kteří na setkání, uspořádané na
našem Šternberském hradě, přišli. Letošní setkání plánujeme uspořádat v Kulturním domě ve Šternberku,
případně v Expozici času.
Vážení a milí čtenáři,
Odbor sociálních věcí připravuje nebo se podílí na dalších akcích pro občany našeho města. Věřím, že jsme
započali novou tradici a ve Zpravodaji vám budeme pravidelně poskytovat všechny důležité informace, o
kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
Na závěr vám všem přeji pěkné chvíle při čtení vašeho zpravodaje a budu doufat, že i můj příspěvek přinesl
alespoň malý kousek pohody do těchto zimních dnů. Přeji vám všem zdraví, milující rodinu a přátele a
věřím, že se prostřednictvím vašeho zpravodaje ještě setkáme.
Děkuji vám. Jitka Zajacová
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O NÁS
DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ – DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Organizace Sociální služby Šternberk, p. o. sídlí v jednom z domů s byty zvláštního určení na adrese
Komenského 388/40. Domy s byty zvláštního určení se jinak také nazývají domy s pečovatelskou
službou (dále jen DPS). Ve Šternberku je jich celkem 7 a naleznete je na ulici Komenského 40,
Hanácká 2, Hanácká 4, Uničovská 51a, Uničovská 51, Uničovská 53 a na Žitné 12.
V areálu domů s byty zvláštního určení se kromě sídla organizace Sociální služby Šternberk,
p. o. nachází i zázemí pro Pečovatelskou službu, Středisko ošetřovatelské péče pro dospělé a
zázemí pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Je zde poskytována i řada zájmových klubů,
například Trénink paměti, Klub ručních dovedností, Klub práce s PC a internetem. Učebna,
aktivizační místnost, klubovna a počítačová učebna jsou prostory, které tvoří zázemí pro zájmové
kluby.
Pravidelně se v areálu domů s byty zvláštního určení schází také Klub seniorů, Svaz postižených
civilizačními chorobami a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Oblastní pobočka
Olomouc.
Obyvatelé domu s byty zvláštního určení mají v prostorách domu několik odpočinkových míst, kde
si mohou posedět a popovídat si. Hlavním místem pro společná setkávání a popovídání je hala
přímo v sídle organizace. V hale je zřízen Čtenářský koutek, ve kterém si mohou všichni zájemci
zapůjčit knihy zdarma bez jakékoliv registrace. K dispozici jsou také knihy a časopisy, které je
možné odnést si domů. V hale se nachází také recepce, kde je možné získat důležité informace,
žádosti o sociální služby, přihlášky do zájmových klubů i žádosti do domu s byty zvláštního určení.
Na recepci se zapůjčují knihy ze Čtenářského koutku, za poplatek je možné okopírovat si potřebné
dokumenty a další listiny, pro klienty organizace je k dispozici pokladna vždy v pondělí a ve středu
v čase od 7,30 do 15,30 hod.
Obyvatelé žijící v domě s byty zvláštního určení mohou využívat pečovatelskou službu, která je
určena pro občany města Šternberka a jeho místních částí (Dalov, Chabičov, Těšíkov a Krakořice).
Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby (pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání a svlékání, běžné nákupy
a pochůzky, atd.).
Pro více informací ohledně pečovatelské služby se můžete obrátit na sociální pracovnice
organizace Sociální služby Šternberk, p. o.:
Bc. Natálie Bělajevová – tel.: 775 381 456
Mgr. Gabriela Šínová – tel.: 730 571 290
Pro více informací ohledně žádostí o přidělení bytu v domě zvláštního určení, jejich podání, vedení
pořadníků o byty, apod. se můžete obrátit na Městský úřad Šternberk.
Kontaktní osoba: Tomáš Pospíšil, DiS. – sociální pracovník
tel: 585 086 528
Opavská 1, 785 01 Šternberk
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ROZHOVOR S TOMÁŠEM POSPÍŠILEM, DIS.

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČE NÍ
O rozhovor jsme požádali sociálního pracovníka Městského úřadu Šternberk pana Tomáše
Pospíšila, DiS. Chtěli jsme se více dozvědět o bytech v domě zvláštního určení a získat odpovědi
na nejčastější otázky občanů města týkajících se těchto bytů.
Jaká je náplň Vaší práce v souvislosti s žádostmi o přidělení bytu, bytové jednotky v domě
zvláštního určení?
Jsem referent odboru sociálních věcí a do mé kompetence patří agenda přidělování bytů v domě
zvláštního určení. Tato agenda zahrnuje evidenci žadatelů, tvorbu pořadníků na byty zvláštního
určení a také samotné přidělování bytů zvláštního určení. Dále provádím sociální šetření v místě
bydliště žadatele o byt zvláštního určení, za účelem zjištění jeho bytové, rodinné a sociální situace,
která je rozhodnou skutečností při posuzování žádosti.
Od kdy máte tyto žádosti na starosti?
Do 31. 12. 2016 byla agenda přidělování bytů v domě zvláštního určení v kompetenci oddělení
správy bytů a nebytových prostor, který má byty zvláštního určení ve správě. Od 1. 1. 2017 spadá
tato agenda do působnosti odboru sociálních věcí. V rámci této změny došlo v průběhu první
poloviny roku 2017 k přehodnocení všech žádostí a k vytvoření nových pořadníků. Je důležité
zmínit, že od 1. 1. 2017 jsou pořadníky zájemců o byty zvláštního určení sestavovány dle
potřebnosti jednotlivých žadatelů, která se zjišťuje při sociálním šetření. Dříve byly pořadníky
sestavovány pouze na základě data podání žádosti.
Pro koho jsou určeny byty v domě zvláštního určení?
Byty zvláštního určení jsou určeny seniorům starším 65 let nebo osobám s tělesným, mentálním,
duševním, smyslovým či kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu
závislou na pomoci jiné osoby. Další podmínkou je trvalé bydliště žadatele ve Šternberku či jeho
místních částech (Krakořice, Těšíkov, Chabičov, Dalov) a žadatel nesmí mít žádné dluhy vůči Městu
Šternberk. Byty zvláštního určení nejsou výslovně určeny rodinám s nezaopatřenými dětmi, dále
osobám s infekční a parazitární chorobou a osobám s duševní poruchou, které by svým chováním
ohrožovaly sebe nebo své okolí.
Jak si mohou občané podat žádost o přidělení bytu, bytové jednotky v domě zvláštního určení?
Podání žádosti je velmi jednoduché. Stačí vyplnit tiskopis žádosti o přidělení bytu zvláštního určení,
jehož součástí je vyjádření praktického lékaře žadatele. Vyplněnou a potvrzenou žádost je možné
odevzdat na odboru sociálních věcí, nebo na podatelně městského úřadu, nebo zaslat poštou.
Tiskopis je možné získat na odboru sociálních věcí nebo stáhnout na internetových stránkách
města www.sternberk.eu. (Pozn.: Mimořádně v tomto Zpravodaji na straně č.7.)
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Co se dále děje po podání žádosti?
Po přijetí žádosti následuje sociální šetření v domácnosti žadatele, jehož součástí je také bodové
hodnocení žádosti. Žadatel získává body dle stanovených kritérii, jako je např.: bytová situace a
kvalita bydlení žadatele, jestli žadatel pobírá sociální služby, nebo jestli jsou žadateli přiznány
dávky pro osoby se zdravotním postižením. Žadatel získá určitý počet bodů, podle kterých je
zařazen do pořadníku.
Jaká jsou pravidla pro vedení pořadníku se žádostmi o byty v domě zvláštního určení?
Na odboru sociálních věcí jsou vedeny dva pořadníky na byty zvláštního určení. Jeden pořadník je
veden na malé byty o velikosti 1+0, 1+kk a 1+1. Druhý pořadník je veden na větší byty, což jsou
byty 2+1 a 3+1.
Pro informaci uvádím, že v domě zvláštního určení je v současnosti celkem 83 bytů, z toho jsou tři
byty o velikosti 3+1, osm bytů o velikosti 2+1 a ostatní byty jsou o velikosti 1+1, 1+kk a 1+0,
kterých je nejvíce.
Jak probíhá aktualizace žádostí a jaký je její účel?
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení se aktualizuje pouze v případě, pokud o to uchazeč sám
požádá, což se děje nejčastěji v souvislosti se změnou zdravotního stavu žadatele, nebo při
zhoršení bytových podmínek žadatele. V rámci aktualizace žádosti se provádí i nové bodové
hodnocení a žadatel se může posunout v pořadníku výše.
Jaká je čekací doba na přidělení bytu v domě zvláštního určení?
Čekací dobu nelze nijak odhadnout. V současnosti jsou všechny byty plně obsazeny, pokud se byt
uvolní, je přidělen prvnímu uchazeči z pořadníku. V roce 2017 jsme přidělili 11 bytů, z toho jeden
o velikosti 3+1, jeden o velikosti 2+1, tři o velikosti 1+1 a šest o velikosti 1+0.
Je podání žádosti bezplatné?
Ano, podání žádosti je zcela bezplatné, neplatí se ani žádný roční poplatek za vedení v pořadníku,
ani žádný poplatek za přidělení konkrétního bytu. Hradí se pouze nájemné a služby, které se počítá
z podlahové plochy bytu. Další náklady můžou být spojené s úhradou pečovatelských služeb, které
si každý sjednává sám a podle svých potřeb.
Je možnost si zažádat o předčasné umístění?
Možnost podání žádosti o přednostní přidělení bytu zvláštního určení byla zrušena k 31.12.2017.
Osvědčilo se, že prováděné sociální šetření a bodové hodnocení jsou dostatečná kritéria k tomu,
aby určila a zvýhodnila nejvíce potřebné uchazeče.
Mohou si žádost podat i manželé nebo jiní příbuzní, například matka s dcerou, sestry, apod.?
Ano, žádost o přidělení bytu zvláštního určení můžou podávat společně rodinní příslušníci, např.
manželé, druh a družka, rodiče a dospělé zaopatřené děti či sourozenci. V těchto případech je však
žadatelem pouze jedna osoba, a to zejména ta z nich, která splňuje podmínky žadatele o přidělení
bytu zvláštního určení.
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Mohou si žádost podat i občané z jiných měst?
Žadatel musí mít trvalé bydliště ve Šternberku, nebo v jeho místních částech. Pokud podá žádost
osoba s trvalým pobytem mimo Šternberk, musí současně požádat Radu města Šternberka
o udělení výjimky. Pokud rada města udělí takovému žadateli výjimku, může být zařazen
do pořadníku uchazečů.
Chcete něco vzkázat našim čtenářům?
Na závěr bych si dovolil uvést a vyvrátit jeden velmi častý mýtus. Často se setkávám s žadateli,
kteří mají představu, že když se přestěhují do bytu zvláštního určení, bude jim zajištěna bezplatná
a celodenní péče, jak tomu bývá například v domovech pro seniory. Vždy jim vysvětluji, že se
nejedná o „domov důchodců“, ale jde o samostatné byty, kde si můžou sjednat pečovatelskou
službu, stejně jako to můžou udělat už nyní ve svém bytě. Nezřídka se pak stane, že si potřebnou
pečovatelskou službu sjednají a stěhování do bytu zvláštního určení je pak pro ně nadbytečné.
Fotografie prostor DPS
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Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Odbor sociálních věcí

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Číslo spisu:
Číslo jednací:

Žadatel:
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Faktické bydliště:
Datum narození:

Telefonní číslo:

Žádám o byt velikosti:

□� 1+0 nebo 1+1; □� 2+1 nebo 3+1

Jsem poživatelem
důchodu:

□� NE; □� Starobního; □� Invalidního ve stupni .....

Jsem držitelem průkazu
osoby se zdravotním
postižením:

□� NE; □� TP; □� ZTP; □� ZTP/P

Mám přiznaný příspěvek
na péči:

□� NE; □� I. stupeň; □� II. stupeň; □� III. stupeň; □� IV.

Mám přiznaný příspěvek
na mobilitu:

□� NE; □� ANO

Využívám kompenzační
pomůcky (např.: franc.

□� NE; □� ANO – jaké:

hole, invalidní vozík, atd.)

stupeň

……………………………………………………

□� Vlastním bytě nebo domě
□� Nájemním bytě s nájemní smlouvou na dobu určitou do
V současnosti bydlím v:

V současnosti mám
sjednané sociální služby:

…………..

□� Nájemním bytě s nájemní smlouvou na dobu neurčitou
□� Jiná možnost:
...................................................................................
□� NE
□� ANO (k žádosti doložte smlouvu o poskytování sociálních služeb)

Pozn.: Odpovědi označte křížkem v příslušném čtverečku.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Spolubydlící:
(vyplňuje se jen v případě, že žadatel chce v přiděleném bytě bydlet s další osobou)

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Faktické bydliště:
Datum narození:

Telefonní číslo:

Vztah k žadateli:

Podpis:

Vyjádření praktického lékaře:
(Vyplní praktický lékař žadatele)

S ohledem na zdravotní stav výše uvedeného žadatele doporučuji přidělení bytu zvláštního
určení:

□� ANO

□� NE

Žadatel využívá tyto kompenzační pomůcky:

Prostor pro vyjádření lékaře:

Datum:

Podpis a razítko lékaře:

Prohlášení a souhlas žadatele:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem Městu Šternberk v této žádosti poskytl pravdivé údaje týkající se
mé osoby a nic podstatného jsem nezamlčel.
Souhlasím, aby výše uvedené údaje byly zveřejňovány v souladu s příslušnými předpisy při
jednáních Města Šternberka týkajících se přijetí žádosti o byt zvláštního určení a vedení žádosti
v evidenci Města Šternberka.
Výslovně souhlasím s provedením sociálního šetření v mé domácnosti, které je nedílnou součástí
řízení o přidělení bytu zvláštního určení.
Ve Šternberku dne ……………….

………………………………………
podpis žadatele

F 03-12-01
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI, FOTOPŘÍLOHA
Azylový dům Dalov
LISTOPAD, PROSINEC
Výroba dekorací na Vánoční jarmark během měsíce listopadu probíhaly v
azylovém domě přípravy na Vánoční
jarmark. Vyráběly se vánoční dekorace,
a tak v azylovém domě zavládla
příjemná předvánoční atmosféra.
Pečení a zdobení perníčků – klienti si
společně se svými dětmi pod vedením
pracovnic z azylového domu upekli a
také nazdobili perníčky. Všichni si při
pečení užili spoustu zábavy a perníčky
všem moc chutnaly.
Mikuláš a čerti v BMOD - v úterý 5. prosince 2017 zavítala do azylového domu vzácná návštěva, a
to samotný Mikuláš spolu s čerty a andělem. Mikuláš předal dětem sladkou odměnu, ale také si
s dětmi promluvil, pochválil je, a také upozornil, v čem je potřeba se příští rok zlepšit.
Pečení vánočního cukroví – přípravy na
vánoční svátky probíhaly i v azylovém domě
v Dalově. Klientky spolu se svými dětmi pod
vedením pracovnic azylového domu pekly
vánoční cukroví. Sváteční atmosféra tak
spolu s vůní cukroví zaplnila celý azylový
dům.

Vánoční strom splněných přání 2017 - Ve čtvrtek
21.12.2017 se uskutečnilo v azylovém domě v Dalově
slavnostní předávání vánočních dárků dětem v rámci
tradiční dobročinné akce Vánoční strom splněných přání.
Děti si napsaly a namalovaly svá vánoční přání, která byla
vložena do obálky a umístěna na vánoční stromeček
v Expozici času. Každý, kdo chtěl děti obdarovat, si zde
mohl obálku vyzvednout a dárek zakoupit. Všechny
dárečky našly svého majitele a dětem udělaly velikou
radost.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Domov pro seniory Šternberk
LISTOPAD, PROSINEC
Vyrábění na Vánoční jarmark organizace
Po celý měsíc probíhala výroba krásných vánočních dekorací určených na prodej na Vánočním
jarmarku, který se konal 29. – 30. 11. 2017 v Domě s pečovatelskou službou na Komenského 40.
Klienti se výroby chopili s velkým elánem a prvním výrobkem v pořadí byl originální těstovinový
věnec na pověšení, dále následovala výroba vánočního sněžítka s motivem šišky a vánoční hvězda
z nastříhaných a obarvených proužků papíru.

První společné aktivity v nově zrekonstruované společenské místnosti
Začátek vánočního měsíce odstartovala výroba klasického adventního věnce, který byl laděný
do červeno-zlatých barev, a s klienty jsme si ho pravidelně zapalovali během našich předvánočních
aktivit a zpívali u toho koledy, vyprávěli si o vánočních svátcích a probírali nejrůznější tradice.
Dalšími prosincovými aktivitami, kromě výroby adventního věnce, bylo také natírání klasického
lineckého cukroví, na kterém si klienti následně pochutnali, nebo např. výroba pletených čepiček
jako ozdoba na vánoční strom.

Mikuláš v Domově pro seniory Šternberk
V podvečer 5. prosince zavítal do domova pro seniory samotný Mikuláš se svou družinou - čertem
a andělem. Klienti si také společně s Mikulášem připomněli některé ,,mikulášské“ básničky a
nakonec je Mikuláš obdaroval sladkou odměnou.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Vánoční setkání s představiteli města
Dne 19. prosince 2017 proběhlo v Domově pro seniory Šternberk již tradiční setkání starosty města
Šternberka, pana Ing. Stanislava Orsága a místostarosty pana Michala Oborného s klienty domova.
Na tuto akci přijala pozvání také vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Jitka Zajacová a ředitelka
organizace Mgr. Hana Dvorská. Vánoční setkání bylo doplněno i poslechem koled a celkově
panovala
příjemná
vánoční atmosféra. Na
závěr
představitelé
města popřáli všem
klientům krásné prožití
vánočních
svátků,
mnoho štěstí a pevné
zdraví v novém roce a
předali
jim
jako
pozornost
vánoční
balíčky.
Návštěva dětí z Gymnázia Šternberk
Dne 20. prosince 2017 navštívily Domov pro seniory Šternberk žáci primy A Šternberského
gymnázia, pod vedením třídní učitelky Mgr. Blanky Zahradové. Žáci si pro klienty připravili malé
hudební vystoupení, zahráli a zazpívali pár známých vánočních koled a na závěr každému klientovi
předali vlastnoručně vyrobené přáníčko.
Hudební vystoupení v Domově pro seniory
Šternberk
Ve čtvrtek 21. prosince 2017 přijeli do
domova pro seniory dva velmi sehraní
hudebníci, a to pan Korhoň s panem
Zapletalem, kteří klientům zahráli známé
lidové písně na harmoniku a kytaru. Jelikož u
nás nehráli poprvé a klienti je velmi dobře
znali, na očekávanou akci se těšili už dlouhou
dobu dopředu.

Ostatní akce organizace
LISTOPAD, PROSINEC
Ježíškova vnoučata
V předvánočním čase se organizace Sociální služby Šternberk, p. o. zapojila do charitativního
projektu Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata. Tento projekt byl určen pro seniory, kteří jsou
osamělí, a právě v období vánočních svátků jim plní jejich přání. Přání mohlo mít podobu
hmotných či nehmotných darů - zážitků. Z naší organizace se do projektu zapojilo několik seniorů
z Pečovatelské služby a z Domova pro seniory Šternberk. Pro naše klienty se nám tak podařilo
získat vánoční dárky, které si sami přáli a pravděpodobně by je jinak nedostali. Kromě
individuálních darů jako byly například výrobky z drogerie, šátky a šály, nový televizor, nebo třeba
krmivo pro opuštěné kočky, se podařilo získat pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou i pingpongový stůl, na kterém si mohou ve volném čase zahrát.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Předávání dárků od Ježíškových vnoučat – stůl na
ping – pong

Předávání dárků od Ježíškových vnoučat - televizor

Setkání Klubů seniorů s představiteli města:
zleva Mgr. Šamšula, Ing. Orság, Ing. Studecká,
Mgr. Dvorská

Setkání Klubů seniorů s představiteli města

Předvánoční setkání seniorů z Domů s pečovatelskou službou s představiteli města – slavnostní přípitek
Zleva: ZZdena
Frolová,
DiS., Mgr.
Libor
Michal Oborný,
Ing.Soci
Stanislav
Orság,
Mgr. Hanap.Dvorská
pr avodaj
je vydáván
pouze
pr oŠamšula,
i nter ní potřebu
or ganiz ace
ální sl užby
Šternberk,
o.
12

Vánoční Jarmark
Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 proběhl v pořadí již druhý Vánoční jarmark organizace Sociální
služby Šternberk, p. o. Ve svátečně nazdobené hale organizace na Komenského ulici 40 si mohli
návštěvníci prohlédnout a také zakoupit krásné výrobky klientů ze všech středisek organizace.
K poslechu hrály koledy a pro zpříjemnění nakupování byl pro návštěvníky připraven také pravý
vánoční punč a sladké i slané dobroty. Maminky své děti mohli zabavit v dětském koutku, kde pro
ně byly připraveny hravé aktivity.
Letošní ročník Vánočního jarmarku byl pak obohacen o slavnostní rozsvícení Vánoční stromečku
v areálu Domů s pečovatelskou službou, které proběhlo za hojné účasti zaměstnanců organizace,
klientů organizace i mnoha dalších návštěvníků jarmarku. Strom se rozsvítil přesně 29. listopadu
v 16:00 hodin a ujala se toho ředitelka organizace Mgr. Hana Dvorská spolu s místostarostou
města panem Michalem Oborným. Pod již rozsvíceným stromečkem pak zazpívalo koledy a
vánoční písničky Dámské trio z Dlouhé Loučky. Všichni účastníci akce tak mohli nasát vánoční
atmosféru a příjemně naladěni vykročit do adventního času.
Fotografie z Vánočního jarmarku přinášíme na zadní straně Zpravodaje.
Jarmark se stal velmi oblíbenou a úspěšnou akcí, určitě jej budeme organizovat i v roce 2018.
Setkání Klubů seniorů
Dne 30. 11. 2017 proběhlo tradiční
předvánoční setkání Klubů seniorů
s představiteli města. Letošní rok byl však
výjimečný tím, že se setkání zúčastnilo
dvakrát více seniorů než loni. V průběhu
roku 2017 totiž došlo k založení druhého
Klubu seniorů a setkání tentokrát
proběhlo již za účasti členů obou klubů.
Pozvání přijali také starosta města Ing.
Stanislav Orság, tajemnice města Ing.
Naděžda Studecká, velitel Městské
policie Šternberk Mgr. Libor Šamšula a
ředitelka organizace Sociální služby
Šternberk, p. o. Mgr. Hana Dvorská.
V příjemném prostředí restaurace Jakoby
měli
senioři
možnost
pohovořit
s představiteli města a zhlédnout krátké
vystoupení dětí ze Základní školy náměstí
Svobody ve Šternberku. K tanci a
poslechu pak zahráli v Klubu seniorů
velmi oblíbení muzikanti pan Zapletal s
panem Korhoněm. Přítomní si setkání
velmi užili, pobavili se, zatancovali si a
prožili
tak
krásné
společenské
odpoledne.

Předvánoční setkání seniorů z Domů
s pečovatelskou službou s představiteli města
Ve středu 13. prosince 2017 proběhla v hale
organizace na ulici Komenského 40 další z mnoha
předvánočních akcí - Setkání seniorů z Domů
s pečovatelskou službou s představiteli města
Šternberka. Celou akci zahájili úvodním slovem a
společným přípitkem s přítomnými seniory naši
hosté - starosta města Ing. Stanislav Orság,
místostarosta města pan Michal Oborný, velitel
Městské policie Šternberk Mgr. Libor Šamšula a
ředitelka organizace Sociální služby Šternberk,
p. o. Mgr. Hana Dvorská. Jako poděkování za
celoroční podporu a přízeň organizaci Sociální služby
Šternberk ředitelka organizace přítomným hostům
věnovala symbolicky stříbrný přívěsek s výročním
logem organizace.

K poslechu pak zahrálo oblíbené Dámské trio
z Dlouhé Loučky a ke zpříjemnění odpoledne bylo
pro přítomné nachystáno bohaté občerstvení.

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ROZHOVOR S PANÍ BOŽENOU MYŠÁKOVOU
O rozhovor jsme požádali jednu z obyvatelek domu s byty zvláštního určení neboli domu
s pečovatelskou službou paní Boženu Myšákovou. Zajímalo nás, proč se rozhodla přestěhovat
do domu s pečovatelskou službou a jak se jí zde žije.
Paní Myšáková, kde jste bydlela před tím, než jste se přestěhovala do domu s pečovatelskou
službou?
Narodila jsem se v Praze, tam jsme se také seznámila se svým manželem. Z Prahy jsme se
přestěhovali do Hnojic. Později jsme se z Hnojic přestěhovali do Šternberka za prací.
Proč jste se rozhodla podat si žádost do domu s pečovatelskou službou?
Žádost mi podala moje dcera se synem už před 7 lety. V domě s pečovatelskou službou jsem
od roku 2017.
Jak dlouho tady bydlíte?
Bydlím tady necelých 5 měsíců.
Líbí se Vám v domě s pečovatelskou službou?
Tady se mi velmi líbí. Líbí se mi přístup zdejších lidí. Jsem zde spokojena. Pracovníci Sociálních
služeb Šternberk mi pomáhají a jsou na mě milí a vstřícní. Líbí se mi také, že se zde konají různé
akce, kterých se mohu účastnit.
Využíváte pečovatelskou službu, kterou zde nabízí organizace Sociální služby Šternberk, p. o.?
Ano, využívám a jsem s nimi spokojena. Všichni mi vyjdou vstříc a pomůžou mi, když potřebuji.
Je tu něco, co byste v domě s pečovatelskou službou změnila?
Změnila bych jedinou věc a to, že bych snížila ceny pečovatelské služby.
Jaké spatřujete výhody bydlení v domě s pečovatelskou službou?
Velkou výhodou je, že zde nejsem sama. Jsem mezi lidmi. Vždy si mám s kým popovídat.
Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům?
Chtěla bych všechny čtenáře pozdravit a organizaci Sociální služby Šternberk poděkovat za akce,
které se zde konaly v období před Vánoci. Nejvíc se mi líbilo předvánoční setkání s představiteli
města Šternberka, kde jsem si s nimi mohla popovídat a zeptat se na věci, které mě zajímají. Přála
bych si, aby se tyto akce konaly pravidelně, abych si mohla poslechnout krásnou hudbu
při rozsvěcování stromečku, zazpívat si koledy. Chtěla bych tímto pozvat všechny čtenáře časopisu,
aby se těchto akcí zúčastňovali a nepřicházeli tak o tyto akce.

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY ORGANIZACE
Ráda bych poděkovala všem našim klientům za přízeň v roce 2017 a popřála jim v novém roce jen
to nejlepší, zdraví, štěstí a životní optimismus.
Chtěla bych zde poděkovat také městu Šternberk, našemu zřizovateli za dlouholetou přízeň a
podporu sociálních služeb. Takový osvícený zřizovatel není samozřejmostí, spíše výjimkou.
Mgr. Hana Dvorská, ředitelka organizace
PODĚKOVÁNÍ Z AZYLOVÉHO DOMU V DALOVĚ
Dne 21. 12. 2017 se v Azylovém domě v Dalově uskutečnilo předávání vánočních dárečků dětem
v rámci tradiční akce Vánoční strom splněných přání.
Děti si namalovaly a napsaly svá vánoční přání, která visela na vánočním stromečku v Expozici
času. Všechny Vaše dárečky našly svého majitele a rozzářily tak oči všem dětem. Předávání
vánočních dárečků bylo pro děti zpestřeno zábavným vánočním programem, který zajistila paní
Lena Banszel Freyová. Chtěli bychom poděkovat za podporu partnerům projektu, a to Městu
Šternberk a Městskému kulturnímu zařízení ve Šternberku.
Chtěli bychom také poděkovat paní MUDr. Struhárové za její pomoc klientům azylového domu
formou potravinových a hygienických balíčků, které osobně do azylového domu přivezla.
Přijměte všichni naše srdečné poděkování za Vámi poskytnutou podporu a velkorysost, které si
velmi vážíme a za nadšení, se kterým jste k celé akci přistupovali. Děkujeme, že jsme s Vaší pomocí
mohli tuto akci uskutečnit a že jste si v době vánočního shonu našli čas dělat radost ostatním.
PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Chci pochválit Sociální služby Šternberk, Pečovatelskou službu za příkladnou a obětavou práci
k nám klientům a svou klíčovou pracovnici za obětavý přístup při doprovázení k lékaři.
Božena Myšáková
PODĚKOVÁNÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Ráda bych poděkovala p. ředitelce Mgr. H. Dvorské a prostě všem, co se na přípravě
předvánočního setkání v hale Komenského 40 dne 13. prosince ve 14:30 podíleli a navíc nás
pohostili. Také děkuji našim představitelům Města Šternberka, kteří si pro nás udělali čas. Nesmím
také zapomenout na hudební trio, kdy jsme si mohli i zazpívat známé písně a koledy. Prostě celé
odpoledne bylo báječné. Ještě jednou všem výše uvedeným děkuji a přeji do nového roku hodně
štěstí a hlavně zdraví.
Jaroslava Černochová
PODĚKOVÁNÍ PANU MILANU KŘÍŽKOVI
Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk by ráda na tomto místě poděkovala panu Milanu
Křížkovi, řediteli společnosti Milan Křížek Transport & Logistic, za velkorysý dar organizaci
v podobě nového televizoru pro Domov pro seniory Šternberk. Televizor značky LG je instalován
v nové společenské místnosti.
Mgr. Hana Dvorská, ředitelka organizace
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ZÁBAVA
VLNOVKY
Vidíte několik řad vlnovek.
Některé jsou oblé, jiné mají
hrany ostřejší. Alespoň se vám
to tak na první pohled zdá. Jenže
ve skutečnosti jsou všechny
vlnovky zcela stejné. To si jen s
vámi hraje váš mozek, který se
nechal nachytat. Iluze je
způsobená tím, že vlnovky mají
zvýrazněné různé části a oči na
to automaticky reagují.
TELEFONNÍ ZÁZNAMNÍK BABIČKY A DĚDEČKA
Dobré ráno, momentálně nejsme doma. Po zaznění zvukového signálu zanechte, prosím, vzkaz:
Jestli jste jedno z našich dětí, stiskněte 1, potřebujete-li půjčit naše auto, stiskněte 2, chcete-li,
abychom dnes vyzvedli ze školky vnoučata, stiskněte 3, chcete-li, abychom uvařili na neděli,
stiskněte 4, potřebujete-li od nás peníze, stiskněte 5, máte-li v úmyslu nás pozvat na večeři nebo
nás vzít do divadla, začněte mluvit, posloucháme Vás…
4 DOMY - Seřaďte domy od nejstaršího k nejnovějšímu – Dům, který má dveře zcela vpravo, není
nejstarší, domy se střešními okny byly postaveny dříve než dům bez střešních oken, dům se 6 okny
je starší než dům s 5 okny, dům se dveřmi zcela vpravo byl postaven později než dům s 5 okny,

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Nejnovější dům má číslo …….. .

Dům, který byl postaven o trochu dříve, má číslo….. .

Téměř nejstarší dům má číslo……. .

Nejstarší dům má číslo………….

KŘÍŽOVKA

Celní kód Ukrajiny, zkratka otolaryngologie, zn.voltampermetru

ŘEŠENÍ: Přineste nám řešení křížovky a Kvízu 4 domy do konce února do recepce organizace. Každý
úspěšný luštitel dostane malou pozornost, jeden vylosovaný výherce dárkový balíček.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE
ZÁJMOVÉ KLUBY V ROCE 2018
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk nabízí různé druhy zájmových klubů pro seniory,
jejichž přehled naleznete níže.
Klub práce s PC a internetem
Jóga pro zdraví
Klub ručních dovedností
Klub seniorů I.
Trénink paměti
Klub seniorů II.
Aktivizační cvičení pro seniory
Klub zpěvu (od ledna 2018)
Od ledna 2018 otevíráme nový Klub zpěvu a od února 2018 otevíráme nový Klub práce s PC a
internetem. Do obou klubů se mohou zájemci přihlásit již nyní. Bližší informace naleznete také na
webových stránkách organizace www.socialnisluzby.cz nebo získáte osobně na adrese
Komenského 40, 785 01, Šternberk.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kučerová – vedoucí Ambulantních služeb, telefon: 585 013 672,
775 381 479, e-mail: kucerova@socialnisluzby.cz
Komunitní plánování sociálních služeb.
Sociální služby Šternberk p. o. se zapojili do projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování
sociálních služeb v ORP Šternberk“. V průběhu dalších dvou let se budou naši pracovníci aktivně
zúčastňovat jednání skupin komunitního plánování tak, abychom přispěli ke zkvalitňování a rozvoji
sociálních služeb v našem městě.
Krytý plavecký bazén ve Šternberku
Zastupitelé města v pondělí 22. ledna 2018 na pracovním jednání projednávali základní studii
výstavby krytého plaveckého bazénu ve Šternberku. Studii prezentoval autor studie Ing. arch.
Jaroslav Ševčík. Studie řeší návrh krytého bazénu, který obsahuje víceúčelový 25 metrový bazén se
šesti dráhami, rekreační a dětskou částí a wellness s celoročním provozem. Součástí je rovněž
nezbytná infrastruktura, prostor pro občerstvení, komunikace, parkoviště, chodníky a hrubé
terénní a sadové úpravy.
Stavba krytého bazénu je navržena na pozemcích ve vlastnictví města vymezených platným
územním plánem pro plochy rekreace. Řešený areál sousedí s areálem nemocnice a budoucím
areálem atletického stadionu.

Studie plaveckého bazénu
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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CO PŘIPRAVUJEME
MÁJOVÁ KAVÁRNA PRO KLIENTY TERÉNNÍCH SLUŽEB
Pracovníci terénních služeb organizace Sociální služby Šternberk, p.o. připravují na květen
oblíbenou kavárnu, tentokrát se bude jednat o Májovou kavárnu. Májová kavárna bude určena
pouze pro klienty terénních služeb, konkrétně se bude jednat o klienty pečovatelské služby a
Střediska ošetřovatelské péče. Všichni pozvaní se mohou těšit na příjemné odpoledne s vůní dobré
kávy.
SETKÁNÍ ČLENŮ ZÁJMOVÝCH KLUBŮ V ROCE 2018
Rádi bychom uspořádali větší setkání členů zájmových klubů organizace. Přivítáme jakékoli
nápady, připomínky a podněty na rozsah a formu setkání.
SENIOR TAXI
Přečtěte si podrobnější informace v úvodním slově Ing. Jitky Zajacové na straně 1 a 2.
PLÁN ČINNOSTI V DOMOVĚ PRO SENIORY A V OSTATNÍCH STŘEDISCÍCH ORGANIZACE
Práce s interaktivním dataprojektorem - V prvním novoročním měsíci se klienti seznámí a naučí
pracovat s novou moderní technologií zakoupenou do Domova pro seniory Šternberk, a to
s interaktivním zobrazovačem Epson. V rámci pravidelných skupinových aktivit, budeme využívat
tento přístroj pro volnočasové aktivity, hry, tréninky paměti a mnoho dalšího.
Medvědí rodina - Dne 9. února navštíví klienty DS dobrovolníci spolupracující s mezinárodní
humanitární organizací ADRA, kterou podporuje Taťána Kuchařová a její nadace Krása pomoci.
V rámci Vánočního projektu, který pořádal Penny market ve spolupráci s Taťánou Kuchařovou
a organizací ADRA „Medvědí rodina“, určený pro osamělé seniory žijící v domovech pro seniory,
předají dobrovolníci našim klientům plyšové medvídky jako pozornost od mladší generace té
starší.
Oslavy svátku Sv. Valentýna ve všech střediscích organizace
Jarní a velikonoční tvoření v azylovém domě i v domově pro seniory
Slavnostní otevření rekonstruované části Domova pro seniory ve Šternberku
Tato akce završí více jak půlroční rekonstrukci 3. patra v DS, kde vznikla mimo jiné i nová
společenská místnost pro sociální aktivizace našich klientů, včetně sociálního zázemí a zařízení pro
zaměstnance. Tato akce bude také oslavou nového výtahu, který byl v domově zřízen.
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Fotografie z Vánočního jarmarku organizace, který se konal ve dnech 29. a 30. listopadu 2018.

Výrobky klientů a zaměstnanců organizace

Betlém v hale vytvořil Klub ručních dovedností

M. Oborný, H. Dvorská – zahájení rozsvěcení stromu

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Rozsvícený strom ve dvoře areálu DPS

