Číslo 5, listopad 2016

ZPRAVODAJ
organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace
Úvodní slovo
ředitelky organizace
Mgr. Hany Dvorské
Vážené dámy, vážení pánové,
ani nejde uvěřit tomu, že se pomalu a jistě ocitáme
v předvánočním čase. Ještě nedávno jsme si užívali
nádherného léta a teplého začátku podzimu a teď najednou
do ruky dostáváte Zpravodaj číslo 5, který je plný informací o
chystaných předvánočních a vánočních akcích. Zůstáváme
v úžasu stát, jak ten rok 2016 neskutečně rychle utíká.
Zkusme se tedy aspoň teď, při čtení tohoto zpravodaje na
chvilku zastavit, vydechnout a zrelaxovat.
Ráda bych zde uvedla, že v tomto čísle zpravodaje najdete
mimo tradičních informací, co se u nás v organizaci dělo,
děje a dít bude, i základní informace o projektu Domov Sociální služby Šternberk, Opavská 2, 4, Šternberk. Je to pro
Město Šternberk zcela ojedinělý projekt, a to co do jeho
rozsahu i významu. Na zadní straně zpravodaje pak najdete
několik barevných vizualizací připravovaného projektu.
Nezbývá než doufat, že nás od zahájení realizace celé stavby
dělí jen měsíce a týdny, nikoliv roky.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi za celou organizaci
Sociální služby Šternberk a za všechny naše zaměstnance
popřát Vám pohodový podzim a šťastný začátek času
předvánočního. Snad Vás potěší některá z našich akcí, ať už
náš zcela první Vánoční jarmark, který se bude konat ve
dnech 21. a 22. 11. 2016 v prostorách DPS Komenského 40,
nebo třeba některý z vánočních večírků pořádaných pro naše
klienty v jednotlivých střediscích organizace, v DPS,
v domově pro seniory a azylovém domě.
Z pr avodaj je vydávánSrdečně
pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.

Hana Dvorská
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O NÁS- AKTUÁLNÍ INFORMACE
DOMOV- SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTER NBERK, OPAVSKÁ 2,4
Město Šternberk zřizuje organizaci Sociální služby Šternberk, p.o.. Jednou z jejích registrovaných
služeb je Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14, který vznikl v roce 1994 jako Dům
pokojného stáří. Původní počet obyvatel domova byl 10.
Současná kapacita domova je 17 uživatelů. Postupné navyšování lůžek je reakcí na velkou
poptávku po této službě.
Již v roce 2010 byla Městu Šternberk předložena žádost o rekonstrukci domova Na Valech zároveň
s informací o nedostatečné kapacitě stávající pobytové služby. Z tohoto podnětu vznikla myšlenka,
využít pro rozšíření kapacity stávajícího domova, dvě nevyužívané budovy v majetku města, a to
budovy na adrese Opavská 2 a Opavská 4. V roce 2011 a poté i v roce 2013 se Město Šternberk
pokusilo získat na opravu budov dotaci z Regionálního operačního programu, avšak bezúspěšně.
Snaha o to, využít budovy pro potřeby seniorů tím ale neskončila, právě naopak. Provedlo se
detailní zaměření obou budov včetně digitalizace, následně se aktualizovala studie z roku 2011 a
2013 a v současné době probíhají projekční práce pro stavební povolení. Paralelně se již několik let
poptávají dotační zdroje, protože investice je to obrovská. Bohužel stávající evropské dotace
nejsou na cílovou skupinu senioři zaměřeny.
Co nový domov pro seniory přinese a jak bude koncipován?
 Půjde o pobytovou službu komunitního typu uspořádanou jako běžná domácnost se
zachováním principu domácího prostředí.
 Lůžkové kapacity domova budou svým počtem, uspořádáním a vybaveností reagovat na
aktuální potřebnost a specifické potřeby této cílové skupiny.
 Senioři se specializovanými potřebami budou mít zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a
důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností.
Celkem se v objektu bude nacházet 6 domácností pro 36 osob.
Z toho:
 1 x 12 lůžek (9 pokojů)
 1 x 12 lůžek (6 pokojů) – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi
 2 x 5 lůžek (vždy 3 pokoje)
 2 x 1 lůžko (1 pokoj)
Celkem 23 pokojů
Z toho:
 10 x jednolůžkový pokoj
 13 x dvojlůžkový pokoj
Dále se v domově bude nacházet:
 Velká hala se zimní zahradou
 Místnost pro fototerapii a ergoterapii
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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Menší multifunkční sál – cvičení a rehabilitace, učebna, promítání filmů, aktivizace
Venkovní zahrádka s paměťovými prvky
V každém patře mimo domácnosti velká hala s terasou
V největších domácnostech prostorný balkon, kuchyňská linka se sporákem, ledničkou a
pračkou, jídelní kout, obývací kout s TV
Podkroví – moderní zázemí pro zaměstnance přímé péče a provoz

Dostupnost
 Budovy jsou umístěny prakticky v centru města, jen pár metrů od Hlavního náměstí
ve Šternberku, což omezuje jakoukoli exkluzi (sociální vyloučení) klientů domova, naopak
klienti budou mít možnost snadno využívat všechny dostupné a navazující služby ve městě.
 Budovy jsou 500 m od autobusového nádraží na ulici Dvorská – výborné dopravní spojení
pro příbuzné a osoby blízké.
 Budovy se nacházejí pouhých 400 m od stávajícího Domova pro seniory, Na Valech 14 –
výhodné propojení například při zajištění zdravotní péče.
Celková výhodnost investice
 Budou rekonstruovány 2 staré nevyužívané budovy v historickém centru města, v památkové
zóně.
Nový standard v oblasti pobytových zařízení
 Zcela nové a inovativní pojetí pobytové služby pro seniory, která se nikde v olomouckém kraji
v podobné formě nenachází.
 Uspořádání domova podporuje v maximální míře co nejdelší zachování schopností klientů,
jejich sebeobsluhy apod.
 Částečná inspirace v zařízení sociální péče o seniory na Islandu (viz APSS ČR - Komparace služeb
sociální péče o seniory - Registrační číslo sub-projektu: EČ 048 – 4V).
 Tento typ pobytové služby se paradoxně upřednostňuje pouze u osob se zdravotním
postižením zejména v domovech pro osoby se zdravotním postižením (např. Vincentinum –
poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.), u cílové skupiny senioři není vyžadován. Často
se tedy i u zcela nových objektů a zařízení sociálních služeb pro seniory setkáváme s ústavním
poskytováním sociální péče – dlouhé neosobní chodby, minimalizované pokoje, velké jídelny,
vysoká kapacita.

Fotografie stávajících objektů Opavská 2 a Opavská 4
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
Domov pro seniory Šternberk
SRPEN
Společenské hry
V domově pro seniory hrajeme společenské hry. Trénujeme paměť, procvičujeme jemnou
motoriku. Po každé naší společné aktivitě se protáhneme formou cvičení. Našimi oblíbenými
hrami jsou karty a Člověče nezlob se. Jemnou motoriku procvičujeme prostřednictvím aktivit –
vyrábíme různé výrobky (podle ročních období….atd.).
ZÁŘÍ
Grilování 6. 9. 2016
V domově pro seniory jsme využili krásného počasí, které bylo stvořené pro grilování. Nakoupili
jsme špekáčky a zeleninu na grilování. Grilování započalo v odpoledních hodinách před domovem,
kde jsme si udělali příjemné posezení za zvuku rytmické hudby. Akce se setkala s velkým zájmem a
hojnou účastí.
Olympiáda 9. 9. 2016
Tento den byl vyhlášen dnem Olympiády seniorů v Domově pro seniory ve Šternberku. Nechali
jsme se inspirovat letními olympijskými hrami, které se konaly v Riu de Janeiru. Klienti domova
soutěžili v těchto disciplínách: skládání puzzle, hodu do dálky, hodu na cíl, uhodnutí hádanky,
zapínání knoflíků.
Po vyhodnocení výsledků na Olympiádě obsadili všichni zúčastnění první místo za sílu, vytrvalost a
nezdolnou vůli. Jejich výkony byly oceněny diplomem a medailí.
Setkání občanů města nad 80 let s představiteli města
Další významnou událostí bylo setkání seniorů, kteří dovršili jubileum 80 let. Akci pořádalo město
Šternberk ve velkém sále Kulturního domu. Zmíněná událost se zúčastněným líbila, potěšilo je
zejména setkání s přáteli. Následovalo posezení a občerstvení při dechové hudbě.
Nákup v Tescu
Velice úspěšnou akcí byl nákup v obchodním centru Tesco. Klientům domova
se v obchodním centru líbilo a nakoupili si věci podle svého uvážení. Došlo i na porovnávání cen
daných výrobků. Objevili jsme zboží, které bylo pro naše uživatele zcela nové
např. mořské plody, žralok, chobotnice, atd. Dané nákupy máme v plánu opakovat.
ŘÍJEN
Den otevřených dveří v domově pro seniory 4. 10. 2016
V Den otevřených dveří se klienti domova těšili na bohatý program, který začal v dopoledních
hodinách ve společenské místnosti domova. Všichni si mohli zavzpomínat a zazpívat
za doprovodu harmoniky a kytary. Na danou akci bylo připravené pohoštění. Při vstupu
do domova návštěvníci mohli vidět výrobky našich uživatelů.
Odpoledne jsme se opět spolu všichni setkali při kávě a zákuscích, kde jsme si společně povídali a
navodili si tak příjemnou atmosféru v podzimním čase.
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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Azylový dům Dalov
ZÁŘÍ
Taneční a pěvecká soutěž 24. 9. 2016
Dne 24. září se v azylovém domě uskutečnila taneční a pěvecká soutěž, kdy soutěžili jak děti, tak i
jejich rodiče. V soutěži mohl každý účinkující ukázat svůj talent, a to jak v tanci, tak i ve zpěvu. Pro
všechny účinkující byla připravena sladká odměna.
Kreativní tvoření (květiny z látky, zvířátka z kaštanů) – během podzimních dní bylo pro rodiče a
děti připraveno kreativní tvoření, kdy si rodiče se svými dětmi mohli vyrobit například květiny
z látky nebo zvířátka z kaštanů.
ŘÍJEN
Den otevřených dveří na azylovém domě v Dalově 4. 10. 2016
Dne 4. října 2016 se v azylovém domě Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově, tak jako
v celé organizaci Sociální služby Šternberk, p. o., uskutečnil Den otevřených dveří, který byl
doprovázen bohatým programem. V dopoledních hodinách bylo pro děti připraveno promítání
animovaného filmu. Odpolední program byl zahájen maňáskovým představením dvou pohádek
„O Koblížkovi“ a „O kohoutkovi a slepičce“, kdy své umění předvedli herci Divadla ŠOK –
Šternberští ochotničtí komedianti. Děti byly maňásky přímo nadšeny, také díky tomu, že je herci
uměli výborně zapojit do děje pohádek.
Halloween (strašidelná výprava) 31. 10. 2016
Dne 31. října se v azylovém domě uskutečnila oslava svátku tzv. Halloweenu (noc duchů), který se
slaví většinou v anglicky mluvících zemí. Během této oslavy se pracovníci i rodiče s dětmi převlékli
do strašidelných kostýmů a pro děti i jejich rodiče byl připraven program v podobě strašidelné
výpravy, a to včetně „strašidelného občerstvení“. Samozřejmě nechyběla ani vyřezávaná dýně,
která k oslavě tohoto svátku neodmyslitelně patří.

Ostatní akce organizace
ZÁŘÍ
Spotřebitelské praktikum 22. 9. 2016
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. uspořádalo dne 22. září 2016 ve spolupráci
s organizací Sociální služby Šternberk, p. o. seminář s názvem Spotřebitelské praktikum. Účastníci
semináře získali přehled o právech a povinnostech souvisejících se spotřebitelským právem a
o možnostech řešení následků případného porušení práv spotřebitelů. Probírány byly také formy
nátlaku a manipulace na seniorech (např. předváděcí akce, podomní prodej) a jak nepříznivým
následkům těchto akcí předcházet.
ŘÍJEN
Den otevřených dveří 4. 10. 2016
Při příležitosti Týdne sociálních služeb a Mezinárodního dne seniorů uspořádala příspěvková
organizace Sociální služby Šternberk pro všechny občany města Šternberka Den otevřených dveří,
který se konal dne 4. října 2016 na všech střediscích.
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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V sídle organizace byl uspořádán doprovodný program pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou. Účastníci si mohli zazpívat s vystupujícími p. Korhoňem a p. Zapletalem, kteří zahráli nejen
k poslechu, ale i k tanci. Představena byla i novinka, kterou je pořádání ,,KAVÁRNY“, do které si
mohou přijít zájemci popovídat a vybrat si ze 4 druhů kávy.
,,Senioři komunikují“
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s Nadací České spořitelny realizoval
v sídle organizace Sociální služby Šternberk, p.o. projekt s názvem ,,Senioři komunikují“. Projekt
probíhal od 3. do 9. 10. 2016 a byl určen pro úplné začátečníky od 65 let, kteří se během jednoho
týdenního kurzu seznámili se základní obsluhou počítače, naučili se, jak pracovat s internetem
a elektronickou poštou (email). Kurz byl bezplatný.

ROZHOVOR
Zástupci nového dodavatele stravy firmy Scolarest - zařízení školního stravování spol. s. r. o.,
konkrétně vedoucí kuchyně paní Martina Moučková a kuchař pan Alexandr Unzeitig z pobočky
Komenského přijali pozvání obyvatel Domova pro seniory Šternberk ke společnému setkání.
Schůzka se uskutečnila přímo v domově pro seniory dne 25. října 2016. Přinášíme zde záznam
některých otázek a odpovědí, které na setkání padly, a to ve víře, že by mohly zajímat i jiné
odběratele obědů od tohoto dodavatele.
Klienti: Proč se nevaří více sladkých jídel?
Odpověď zástupců firmy: Pokusíme se zaměřit tímto směrem a rozšířit nabídku v této oblasti.
Klienti: Uvítali bychom více klasických českých jídel
Odpověď zástupců firmy: O tomto jsme již hovořili a začleníme tento Váš požadavek do další
nabídky jídel.
Klienti: Stává se, že podávané maso není dostatečně měkké, proč?
Odpověď zástupců firmy: Ano, věříme, že pro Vás je tento požadavek důležitý, proto se budeme
snažit o zlepšení.
Klienti: Polévky se nám zdají mnohdy velice řídké.
Odpověď zástupců firmy: Budeme se snažit dávat do polévek více zeleniny a nudlí.
Klienti: Nerozumíme některým cizím názvům jídel.
Do jídelníčku vždy napíšeme vysvětlivky, o jaké jídlo se jedná.
Dále uživatelé předali návrhy na skladbu jídel a vyjádřili poděkování za viditelné zlepšení. Zástupci
firmy Scolarest zároveň naše klienty překvapili výborným moučníkem, který s sebou na schůzku
přinesli. Moc děkujeme.
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FOTOPŘÍLOHA

Olympiáda v domově pro seniory

Grilování v domově pro seniory

Den otevřených dveří v domově pro seniory

Den otevřených dveří v domově pro seniory

Haloween v azylovém domě

Den otevřených dveří v azylovém domě
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Den otevřených dveří v DPS Komenského 40

Den otevřených dveří v DPS Komenského 40

Počítačový kurz projektu „Senioři komunikují“

Výroba svíček

Vizualizace vánočního osvětlení Domova pro
seniory Šternberk, Na Valech 14

Setkání seniorů s představiteli města
otevřených dveří v DPS Komenského 40
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ZÁBAVA
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TRÉNINK PAMĚTI
Zkuste na obrázku najít co nejvíce tváří.
KVÍZ O VĚDÁCH
Přiřaďte k sobě vědní obory z levého
sloupce a jejich hlavní předmět zkoumání
z pravého sloupce.
1. pedologie
2. hydrologie
3. matrimoniologie
4. mykologie
5. kynologie
6. molinologie
7. mineralogie
8. etymologie
9. speleologie
10. virologie
11. pomologie
12. dendrologie
13. ichtyologie
14. sinologie
15. petrologie
16. ornitologie
17. entomologie
18. enologie

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

ptáci
manželství
Čína
horniny
půda
houby
hmyz
voda
víno a vinařství
psi
nerosty
původ slov
jeskyně
mlýny
ryby
nebuněčné
organismy
Q. stromy a dřeviny
R. ovoce

KVÍZ
Pozorně se podívejte na písmena a zkuste přijít na to, jaké písmeno tam chybí.
L_BDKČČSZŘLP

KŘÍŽOVKA
Křížovka v minulém čísle Zpravodaje nebyla výherní. V tomto čísle Zpravodaje opět najdete
křížovku, za jejíž vyluštění můžete získat odměnu, pokud tajenku pošlete do organizace nejpozději
do 1.12.2016.
Řešení kvízu:
Odpověď: Trénink paměti: Celkem 12 tváří,
Kvíz o vědách: 1E, 2H, 3B, 4F, 5J, 6N, 7K, 8L, 9M, 10P, 11R, 12Q, 13O, 14C, 15D, 16A, 17G, 18I,
Kvíz: Chybí tam písmeno Ú jako únor.
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AKTUÁLNĚ ZE ŠTERNBERKA
PROJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ŠTERNBERK „VOLÁM V TÍSNI“
V rámci projektu s názvem „Volám v tísni!“ předala Městská policie Šternberk za přítomnosti
starosty města Stanislava Orsága a místostarosty města Michala Oborného prvním 18-ti zájemcům
nové kapesní přístroje. Pomocí malého zařízení, které mohou lidé nosit stále u sebe, si pouhým
stisknutím tlačítka přivolají pomoc strážníků městské policie odkudkoliv na území města. Strážníci
na služebně okamžitě určí přesnou polohu volající osoby, vyslaná hlídka prověří situaci a provede
další potřebné úkony, například přivolá lékaře.
Žadatelé si stále mohou vyzvednout přihlášky na služebně městské policie na ulici ČSA 30 a
v organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. V příštím čísle zpravodaje požádáme velitele Městské
policie Mgr. Libora Šamšulu o zhodnocení prvních týdnů projektu.

CO PŘIPRAVUJEME
PROSINEC
Mikuláš v Azylovém domě v Dalově 5. 12. 2016
Dne 5. prosince zavítá jako každý rok do Azylového domu, Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni,
Dalov, vzácná návštěva, a to samotný Mikuláš s anděly a čerty.
Vánoční strom splněných přání pro děti z azylového domu
Vánoční strom splněných přání 2016. Tak se jmenuje tradiční dobročinná akce, prostřednictvím
které se snažíme každým rokem získat vánoční dárky pro děti z Azylového domu – Bydlení
pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově.
Děti z azylového domu si namalují a napíší svá vánoční přáníčka a vloží je
do obálek, které budou viset na vánočním stromě v Expozici času. Tyto obálky jsou barevně
rozlišeny dle ceny dárku, který si děti přejí „žlutá obálka – dárek do 200 korun, červená obálka –
dárek do 400 korun“.
Každý, kdo by chtěl děti obdarovat, si bude moci obálku vyzvednout v Expozici času přímo
z vánočního stromu, a to denně od 26. Listopadu 2016 v době od 10.00 do 16.00 hodin s výjimkou
pondělka, kde je v Expozici zavřeno. Zakoupený dárek bude třeba odevzdat nejpozději do 19.
prosince buď zpět do Expozice času, nebo do sídla azylového domu - Dalov 72 anebo do sídla
organizace Sociální služby Šternberk, p. o. - Komenského 40.
Dárky budou dětem slavnostně předány v azylovém domě v Dalově za přítomnosti partnerů
projektu. Akci pořádají Sociální služby Šternberk, p. o., Město Šternberk a Městská kulturní
zařízení, p. o. Šternberk.
LISTOPAD
Jak se žije lidem s těžkým zrakovým postižením?
O tom, jak se žije lidem se zrakovým postižením, se dozvíte na besedě, kterou pro zájemce z řad
občanů města Šternberka pořádá Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a
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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slabozrakých v Olomouci ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby Šternberk.
Účastníci besedy také shlédnou krátký videofilm z dané problematiky, a následně jim budou
předvedeny některé kompenzační a optické pomůcky.
Přítomni budou i klienti, kteří svůj hendikep již úspěšně zvládají a rádi se o své zkušenosti
s účastníky podělí.
KDY: úterý 1. listopadu 2016, začátek v 13:00 hod.
KDE: Sociální služby Šternberk, p.o., Komenského 40, učebna

VÁNOČNÍ JARMARK
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk, p.o., pořádá jako svou novinku dvoudenní
Vánoční jarmark, na který si touto cestou dovoluje srdečně pozvat všechny klienty, pracovníky
organizace, občany města Šternberka a osoby z řad široké veřejnosti. Zakoupením malé vánoční
ozdoby, adventního věnce, dárku či jiné drobnosti přispějete na zájmovou činnost uživatelům
sociálních služeb a klientům zájmových činností v naší organizaci. Zájemci budou mít také možnost
zakoupit si nově dámské a dětské náramky, které vyráběly klientky z azylového domu (ve
fotopříloze můžete shlédnout jejich podobu). Pro děti bude k dispozici koutek plný zábavy a
dospělí se mohou zahřát horkým punčem a naladit na předvánoční atmosféru.
KDY: 21. a 22. listopadu 2016, 9:00 – 17:00 hod.
KDE: Sociální služby Šternberk, p.o., Komenského 40, hala

Vánoční večírek pro obyvatele domu s pečovatelskou službou
Dne 23. 11. 2016 pořádá příspěvková organizace Sociální služby Šternberk, p.o. pro všechny
obyvatele domu s pečovatelskou službou tradiční vánoční večírek. Přijďte s námi strávit příjemné
odpoledne plné vánoční hudby, punče na zahřátí a občerstvení.
KDY: 23. listopadu 2016, od 14:00 hod.
KDE: Sociální služby Šternberk, p.o., Komenského 40, hala
Vánoční osvětlení domova pro seniory
Letos poprvé bude budova Domova pro seniory Šternberk ozdobena vánočními světly. Vánoční
osvětlení bude zpříjemňovat vánoční čas a atmosféru nejen uživatelům domova, ale i všem, kteří
se při svých zimních procházkách budou procházet po Šternberku a jeho uličkách. Vizualizaci
osvětlení najdete ve fotopříloze zpravodaje.
ROK 2017
15 LET SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠTERNBERK

Organizace Sociální služby Šternberk, p.o. oslaví v roce 2017 patnácté výročí svého založení. Při
této příležitosti bude pro klienty připraveno několik doprovodných akcí včetně speciálního loga,
které bude toto jubileum symbolizovat.
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PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA ZDAŘILOU AKCI
“Chtěla bych poděkovat vedení Sociálních služeb, kteří pro nás 4. října uspořádali akci spojenou
s oslavou Dne seniorů.
Byla nově otevřená kavárna, která nás všechny překvapila. Bylo tam krásné posezení. Nechybělo
pohoštění při kávě, které nám připravily pečovatelky sociálních služeb. Obsluha byla vzorná, jako
v kavárně. Moc se nám to líbilo. Za to všem patří náš dík. Také bych chtěla poděkovat p. Korhoňovi
a p. Zapletalovi, kteří nám přišli zpříjemnit krásné odpoledne. Zahrát a zazpívat. Senioři se přidali,
nálada byla výborná. Moc se nám to líbilo. Všem, kdo se podíleli na akci, moc děkujeme.“
pí. Neplechová, Prečanová, Mikudíková, Šerá, Pecinová
PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KNIH
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat paní Štěpánové
za romantické knihy darované do čtenářského koutku a pro klienty domova pro seniory.

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SCOLAREST
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla jménem členek Klubu
seniorů poděkovat společnosti Scolarest za nové hrníčky s podšálky a desertní talířky, které
společnost členkám klubu věnovala.
Klub seniorů

UPOZORNĚNÍ
PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE
Dovolujeme si zde informovat naše klienty o tom, že všichni zaměstnanci příspěvkové organizace
Sociální služby Šternberk, kteří pracují v terénu a chodí do domácnosti klientů nebo zájemců o
poskytování sociální služby, se budou od 1. 8. 2016 prokazovat novými průkazy zaměstnance
organizace. Všichni klienti mají právo požádat zaměstnance, aby se prokázal tímto průkazem,
případně si mohou telefonicky ověřit platnost průkazu na čísle 585 013 672.
Průkaz zaměstnance obsahuje základní údaje zaměstnance, jeho osobní číslo a také fotografii a je
podepsán ředitelkou organizace Mgr. Hanou Dvorskou.
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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DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE :
Ředitelka organizace

Ambulantní služby

Mgr. Hana Dvorská
Telefon:

585 002 125

Mobil:

777 781 436

Email:

dvorska@socialnisluzby.cz

Mgr. Martina Kučerová
Zástupce ředitelky pro sociální věci, vedoucí Ambulantních služeb

Terénní služby

Telefon:

585 002 454

Mobil:

775 381 479

Email:

kucerova@socialnisluzby.cz

Zdena Frolová, DiS.
Zástupce ředitelky, vedoucí Terénních služeb:

Pobytové služby

Telefon:

585 000 706

Mobil:

777 781 437

Email:

frolova@socialnisluzby.cz

Mgr. Radka Janišová
Vedoucí pobytových služeb:

Recepce

Telefon:

585 013 784. 585 002 582

Mobil:

777 781 449

Email:

janisova@socialnisluzby.cz

Jana Štefková, Mgr. Roman Škrob
Telefon:

585 013 672

Email:

info@socialnisluzby.cz
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Půdorysy připravovaného projektu Domova Opavská 2, Opavská 4.
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