Číslo 22, srpen 2021

ZPRAVODAJ
organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace

Úvodní slovo Mgr. Kateřiny Šmídové
lektorky, instruktorky a administrativní pracovnice příspěvkové
organizace Sociální služby Šternberk
Vážení a milí čtenáři,
dostala jsem příležitost pozdravit Vás prostřednictvím úvodního slova
v tomto prázdninovém Zpravodaji a velmi ráda tak činím.
Má cesta v příspěvkové organizaci Sociální služby Šternberk začala
v říjnu roku 2020, kdy jsem nastoupila v rámci své studijní praxe
na pozici pečovatelky. Ohlédnutí za těmi deseti měsíci se dá shrnout
jednou větou. Byla to prostě „jízda“. A nemyslím tím jen moje, ale
kompletně celého týmu. Všichni víme, že období to nebylo zrovna
jednoduché, a právě v té chvíli jsem si uvědomila, že tato práce má
opravdu smysl a pohodový kolektiv mne jen ujistil v tom, že jsem našla
ten správný přístav.
Léto je nyní v plném proudu a všichni si užíváme rozvolnění, které
po striktních opatřeních přišlo. Ani naše organizace nezahálí. Uvnitř
Zpravodaje se můžete dočíst o událostech, které ještě před
prázdninami proběhly a o akcích, které ještě letos plánujeme.
V tomto čísle najdete i přehledné informace o zájmových klubech, jež
přivítají své členy od září. V některých z nich se budeme setkávat
osobně. A já se na tato setkání moc těším.
A co je v mé nové pracovní pozici lektorky mým cílem? Chtěla bych,
aby Domy s pečovatelskou službou zase ožily a díky klubům
a společným akcím se zpříjemnil život nejen jejich obyvatel, ale všech
seniorů, kteří s námi rádi prožijí společné chvíle. Jedno rčení praví:
„Život bez cíle, je jako loď bez přístavu.“
Přeji všem krásné léto a jsem plná víry, že se v září budou moci
všechny naše plány uskutečnit.
Mgr. Kateřina Šmídová
instruktor, lektor, administrativní pracovník
Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
Tisk zpravodaje č. 22 je podpořen
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O NÁS – RŮZNÉ
LÉTO JE ČASEM ÚPRAVY VENKOVNÍCH I VNITŘNÍCH PROSTOR ORGANIZACE
I když je léto pro většinu z nás symbolem dovolených a odpočinku, využili zaměstnanci naší
organizace těchto teplých měsíců k úpravě vnitřních i venkovních prostor. Pracovnice zvelebily
záhon u vchodu na ulici Komenská, hlavní budovu ozdobily rudé muškáty, nádvořím Domu
s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) se line vůně zasazené levandule. Buduje se zázemí
pro vedoucí Střediska ošetřovatelské péče. Novou podobu získaly i prostory recepce a nové výmalbě
neuniklo i několik kanceláří.

NOVÉ VYBAVENÍ PRO DOMOV PRO SENIORY
Náš projekt Zakoupení hydraulického chodítka TOPRO TAURUS H Basic pro klienty Domova
pro seniory se umístil na 1. místě!

S velkou radostí oznamujeme, že díky Vašim hlasům náš projekt
obdržel v hlasování na prodejnách Tesco v rámci 9. kola grantového
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nejvyšší počet hlasů! Získáváme tím z Nadačního fondu
Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti grant ve výši 30 000 Kč na pořízení hydraulického
chodítka pro klienty Domova pro seniory Šternberk. Děkujeme!
Vize Domova pro seniory Šternberk je zajistit komplexní ošetřovatelskou rehabilitaci, která povede
k udržení a rozvoji zdraví, zachování soběstačnosti klientů a povede k uspokojování základních
lidských fyziologických a psychosociálních potřeb klientů. Chodítko poslouží jako pomoc pro udržení
rovnováhy klientů, pro přenášení váhy při různých slabostech těla ve stáří a k zajištění odborné
rehabilitace fyzioterapeutem.
Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI

NAŠE ORGANIZACE
TRIO OZEMBÓCH ZAHRÁLO ONLINE PRO KLIENTY ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
Po zkušebním online přenosu tria Ozembóch, které proběhlo 27. 4. 2021 v Domově pro seniory
Šternberk, si online přenos mohli vyslechnout obyvatelé DPS. Přenos se uskutečnil 4. května, a i když
bylo poněkud větrno a počasí moc nepřálo, hudba linoucí se z reproduktorů zpříjemnila obyvatelům
DPS úterní odpoledne.
TRÉNINK PAMĚTI
V úterý 15. 6. 2021 se po „covidové“ odmlce konala ukázková hodina Tréninku paměti pro stávající
klienty klubu. Klienti s potěšením pozvání na Trénink paměti přijali a přinesli s sebou úžasnou
náladu! Během hodiny se tak mohli vrátit do historie a pokusit se seřadit jména, příjmení a dobu
působnosti našich prezidentů. Dále si klienti potrénovali svůj postřeh v hledání rozdílů mezi dvěma
obrázky, procvičili si svou představivost při hledání objektů a procvičili jemnou motoriku.
Všichni se již těší na září, kdy naplno odstartují všechny kluby, jež organizace zřizuje.
KLUB SPOLEČENSKÝCH HER
Klub společenských her obnovil svou činnost ve čtvrtek 17. 6. 2021. Při dobré kávě a s úsměvem
na rtech si klienti zahráli hru Kris Kros. Při této hře si procvičili paměť, logické uvažování a bystrou
mysl. Jejich bohatou slovní zásobu by jim mohl závidět i leckterý křížovkářský slovník. Druhá
skupinka se pustila do obrázkového domina, které donesla jedna z klientek klubu. Tato čtvrteční
setkání jsou vždy zdrojem dobré nálady a smíchu.
KLUB RUČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Ani Klub ručních dovedností nezahálel. V pondělí 21. 6. 2021 se sešla jeho prima parta. Jsme velmi
rádi, že i za takového parného počasí byla tak hojná účast. Na programu byla výroba panenek
metodou drátkování. Z drátku pro včelaře se nejdříve vytvořila hlava s vlasy, následovaly ruce
a nohy. Vše se spletlo dohromady a vznikla celá postava panenky. Nakonec se trup obtočil barevnou
bavlnkou, panence se oblékla sukně a dílo bylo hotovo. Ukázku výrobků si můžete prohlédnout
ve fotogalerii uprostřed Zpravodaje.
LETNÍ KAVÁRNA
Obyvatelé DPS a klienti terénních služeb s radostí přijali pozvánku na Letní kavárnu, která proběhla
24. června. Po dlouhém čase izolace od společenských kontaktů si za dodržování všech hygienických
nařízení vychutnali kávu s jablečným závinem. Díky pořádnému kopci šlehačky jednoznačně
Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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v oblíbenosti vyhrála pařížská káva. Bylo milé vidět návštěvníky, jak si užívají společně strávené
chvíle při přátelském rozhovoru.
KLUB SENIORŮ
SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ
I Klub seniorů II. využil rozvolnění protiepidemických opatření a uskutečnil své první setkání.
S velkou radostí tlumočíme vzkaz předsedy Klubu seniorů II., pana Jana Kašpárka:
Vážení senioři, dámy a pánové,
je to již 15 měsíců, kdy jsme se sešli naposledy na setkání v Klubu seniorů. Pro nás starší čas velmi
rychle ubíhá a nikdo neví, kdy přijde jeho čas. Proto se chceme všichni společně scházet a užívat si
v klidu krás života. A tak jsme díky rozvolňování situace naplánovali naše dnešní setkání. V restauraci
Věžka se nás sešlo celkem 14 členů Klubu seniorů II. při Sociálních službách Šternberk. Z tohoto
celkového počtu našich členů je nás již 12 plně očkovaných. Dohodli jsme se, že se budeme scházet
do konce měsíce června vždy v úterý od 14,00 hodin v klubovně Sociálních služeb Šternberk.
Prázdniny se budeme věnovat vnoučatům a někteří konečně využijí možnosti cestování po naší
krásné vlasti nebo v zahraničí. Po prázdninách se sejdeme v úterý dne 7. září 2021. Věřme, že je již
konec problémů s pandemií a bude se vše jen zlepšovat. To si přejeme zajisté všichni.

S pozdravem
Jan Kašpárek

MAS ŠTERNBERSKO
PROPAGACE SCLLD MAS ŠTERNBERSKO
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk i v letošním roce podala žádost o dotace, které
přijímá, schvaluje a přiděluje MAS Šternbersko, o. p. s. Cílem projektu je propagace Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských,
kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných v území MAS. Žádost organizace byla
schválena a spočívá ve finanční podpoře zaměřené na tisk a distribuci Zpravodaje organizace v roce
2021. Tisk Zpravodaje č. 22 je podpořen SCLLD MAS Šternbersko. Za podporu MAS Šternbersko,
o. p. s. děkujeme.

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
REMINISCENČNÍ TERAPIE
Ve čtvrtek 6. května proběhlo školení zaměstnanců organizace na téma Reminiscenční
„vzpomínková“ terapie. Zaměstnanci si osvojili techniky vyvolávání vzpomínek z dlouhodobé paměti
klientů prostřednictvím fotografií, známých předmětů a událostí. Vzpomínání na vzhled svého
dětského pokoje, různé druhy hraček, her a zejména na historické události vyvolalo u školených
bouřlivou diskuzi a na vlastní kůži se tak přesvědčili o účinnosti této terapie.

ZAHRADNÍ TERAPIE
V září čeká část našich zaměstnanců školení na téma „Zahradní terapie“.
Co je zahradní terapie
Zahradní terapie je ozdravná metoda, která využívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit se lépe
- a to jak psychicky, tak fyzicky. Léčebné účinky lidé pociťují nejen při přepracování či stresové zátěži,
tato terapie blahodárně působí také při léčbě různých dlouhodobých onemocnění nebo zotavování
se po úrazech.
Zahradní terapie není jen práce v zahradě. Nabízí řadu možností a aktivit, které jsou vhodné pro děti,
dospělé, ale i seniory. Zahradní terapie může probíhat jak venku, tak i v interiéru. Díky tomu můžeme
pomáhat i lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko a do zahrady se nedostanou.
Co přináší zahradní terapie






Aktivizuje a stimuluje smysly, čímž zapojuje různá centra mozku;
zlepšuje motoriku;
zmírňuje projevy agresivity;
zlepšuje koncentraci;
kontakt s přírodou přináší klid a uvolnění.

Zdroj: https://asociace-zahradni-terapie.webnode.cz/

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ PRO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
Přátelé, kamarádi, známí i neznámí, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zkušenost, kterou mi
nadělil sám život. Od roku 2009 byla moje babička upoutaná na lůžko a zcela odkázaná na péči okolí.
Nejprve se o ni starala moje teta. Ta to ovšem odnesla zdravotně. V tu dobu jsem se prvně dozvěděl
o možnosti péče, kterou poskytují Sociální Služby Šternberk. Aniž bych Vám popisoval podrobnosti,
chci říct jedno. Jsem hrdý na to, že Město Šternberk zřizuje takto kvalitní péči o staré lidi. Jsem hrdý
na to, jak je tato organizace vedena a zároveň jsem hrdý na každého jednotlivce v této organizaci,
který měl co do činění s péčí o mou babičku. Ani se mi nechtělo věřit, s jak lidským přístupem se
dennodenně setkávala moje babička i já. Nyní je babička na pravdě boží. Dožila se krásných 95 let
v domácí péči. Prý mám holkám vzkázat, že jim moc děkuje.
Tak holky a celé Sociální Služby Šternberk DĚKUJI.
S úctou, Jan Liška.
PODĚKOVÁNÍ PRO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
Vážená paní ředitelko,
před časem jsme využili služeb Vaší organizace při péči o naši maminku, paní Annu Pořízkovou. Po
celou dobu péče jsme byli velmi spokojeni se vstřícným, ochotným a profesionálním přístupem
všech Vašich pracovnic. Neumíme si představit, co bychom si bez Vaší pomoci počali. Do budoucna
Vám přejeme co nejvíce spokojených klientů.
Ještě jednou děkujeme, s přáním hezkého dne Dana a Ladislav Pořízkovi.
PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVÁNÍ FÍKOVNÍKU
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk děkuje panu Dadákovi za darování fíkovníku. Strom
fíkovníku zasadili pracovníci organizace v areálu DPS na adrese Komenského 40 a dělá velkou radost
nejen pracovníkům, obyvatelům DPS, ale i všem kolemjdoucím.
PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O ZELEŇ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk také děkuje všem pečovatelkám, které se starají
o nádvoří v areálu DPS. Pečovatelky již zasadily nové květiny, upravily záhonky a pravidelně je
udržují. Poděkování také patří obyvatelům DPS, kteří se starají o své mini záhonky. Díky Vaší práci
dělá areál všem velkou radost a nabízí pestrobarevnou podívanou pro oči. Děkujeme.

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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FOTOPŘÍLOHA
Fotografie z úvodních hodin jednotlivých klubů

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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Letní kavárna

Klub seniorů II.

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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CO PŘIPRAVUJEME
HUDEBNÍ CESTOVÁNÍ ČASEM
První srpnové pondělí, tedy již 2. srpna 2021 přijede do areálu Domů s pečovatelskou službou
zazpívat pan Martin Krulich. Vystoupení s názvem „Hudební cesta časem“ bude probíhat od 16:00
do 17:00 hodin v areálu DPS. Celým areálem se ponesou písně od Waldemara Matušky, Jiřího
Suchého a dalších známých interpretů. Na konci hudebního vystoupení bude na všechny klienty
čekat překvapení, které si pro ně pan Martin Krulich připravil.
ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁJMOVÝCH KLUBŮ
Od 1. 9. 2021 je naplánováno znovuotevření zájmových klubů pro seniory. Klienti jsou postupně
informováni o termínech a časech zájmových klubů. Detailní rozpisy a informace o zájmových
klubech jsou zveřejněny na webových stránkách organizace www.socialnisluzby.cz v sekci Zájmové
kluby nebo se mohou obrátit na pracovnici ambulantních služeb Mgr. Kateřinu Šmídovou,
tel.: 585 013 672, e-mail: smidova@socialnisluzby.cz. Informace k jednotlivým klubům najdete
na str. 12.
PODZIMNÍ KAVÁRNA
Také na podzim plánujeme oblíbenou Podzimní kavárnu. Čeká Vás příjemné posezení u šálku dobré
kávy a k poslechu bude hrát reprodukovaná hudba. Přijďte si zpříjemnit podzimní čas.
O podrobnostech akce budete včas informováni. Těšíme se na Vás.
VÁNOČNÍ JARMARK
I když se může zdát, že Vánoce jsou ještě daleko, už nyní s předstihem bychom Vás chtěli srdečně
pozvat na Vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu v areálu DPS. Vánoční jarmark
se uskuteční 25. 11. 2021. Můžete se těšit na lahodný punč pro děti i dospělé. Pro děti bude
připraven kolotoč a dětský koutek. Celým areálem se rozezní vánoční koledy a budete si moci
zakoupit výrobky našich klientů. Všichni se na Vás těšíme a snad nám vývoj situace umožní jarmark
uspořádat.

NOVINKA - ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Čtenářské okénko nabízí možnost publikování nejrůznějších inzerátů, básní, článků a všeho, co Vás
napadne. Nově mohou čtenáři Zpravodaje zveřejňovat svá díla, či nabídku nebo poptávku.
Neváhejte a napište pár řádků o tom, co máte na srdci. Své příspěvky můžete předat přímo
na recepci organizace nebo zasílat na e-mail: smidova@socialnisluzby.cz, a to do 8. října 2021,
do uzávěrky příštího čísla Zpravodaje. Budeme se těšit.

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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ZÁJMOVÉ KLUBY

Středisko:
Sídlo:

Ambulantní služby – ZÁJMOVÉ KLUBY
Komenského 40, 785 01 Šternberk

Středisko Ambulantních služeb zahrnuje:
a) Zájmové kluby
b) Půjčovnu kompenzačních pomůcek
c) Čtenářský koutek
Posláním ambulantních služeb je poskytovat seniorům příležitost k setkávání se, k získávání
potřebný a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových klubů.
Cíle ambulantních služeb
- přinášet užitečné informace a podporovat tak soběstačnost a nezávislost klientů
- podporovat psychickou a fyzickou kondici
- podporovat sociální začleňování klientů
- poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních služeb
Cílová skupina: senioři, kteří jsou občané města Šternberka a místních částí
Cena za zájmové kluby
a) s úhradou – Aktivizační cvičení pro seniory, Jóga pro zdraví, Klub práce s PC a internetem,
Klub ručních dovedností
b) bez úhrady – Kluby seniorů, Klub společenských her, Trénink paměti, Klub zpěvu
Nejbližší platební období pro Jógu pro zdraví, Klub ručních dovedností a Klub práce s PC
a internetem je v termínu od 1. 8. 2021 do 15. 8. 2021. O platebním období pro Aktivizační cvičení
pro seniory budou klienti informováni v průběhu měsíce srpna.
POKLADNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí 9,00 – 12,00 12,30 – 15,30 hod.
Středa 9,00 – 12,00 12,30 – 15,30 hod.

Vedoucí
Administrativní pracovník,
lektor - instruktor

Kontaktní osoby
Mgr. Martina Ospálková
ospalkova@socialnisluzby.cz
Mgr. Kateřina Šmídová
smidova@socialnisluzby.cz

775 381 479
585 013 672
731 693 403

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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DRUHY ZÁJMOVÝCH KLUBŮ
ZÁJMOVÉ KLUBY

ČAS

MÍSTO

Aktivizační cvičení
pro seniory

Středa
16,00 – 17,00 hod.
17,00 – 18,00 hod.
18,00 – 19,00 hod.

Tělocvična
Základní škola nám. Svobody

Jóga pro zdraví

Pondělí
16,00 – 17,00 hod.

Tělocvična
Základní škola nám. Svobody

Klub ručních dovedností

Středa
9,00 – 10,30 hod.
11,00 – 12,30 hod.
13,30 – 15,00 hod.
Čtvrtek
13,30 – 15,30 hod.

Budova DPS
Hanácká 2 – Aktivizační místnost

Klub seniorů I.

Středa
14,00 – 16,00 hod.

Budova DPS
Uničovská 51a - Klubovna

Klub seniorů II.

Úterý
14,00 – 16,00 hod.

Budova DPS
Uničovská 51a - Klubovna

Klub práce s PC
a internetem

Klub společenských her

Klub zpěvu

Trénink paměti

Čtvrtek
(sudý týden)
9,00 – 10,30 hod.
Čtvrtek
(lichý týden)
9,00 – 10,30 hod.
Úterý
13,00 – 14,00 hod.
14,00 – 15,00 hod.

Budova DPS
Hanácká 2 – Počítačová učebna

Budova DPS
Hanácká 2 – Aktivizační místnost
Budova DPS
Hanácká 2 – Aktivizační místnost
Budova DPS
Komenského 40 - Učebna

Pozn.: DPS = Domy s pečovatelskou službou
ÚŘEDNÍ HODINY AMBULANTNÍCH SLUŽEB
Pondělí
9,00 – 15,00 hod.
Středa
9,00 – 15,00 hod.

Zájmové kluby v naší organizaci odstartují Klubem zpěvu a to již ve čtvrtek 2. září 2021. Tabulka níže
obsahuje informace kdy a v kolik hodin začínají první hodiny jednotlivých klubů. Na první hodině
dostanou klienti přesný rozpis termínů konání příslušných klubů.

Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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Aktivizační cvičení pro seniory – o termínech a časech Aktivizačního cvičení pro seniory budou
klienti informováni v průběhu měsíce srpna. V současné době probíhá výběrové řízení na nového
lektora Aktivizačního cvičení pro seniory. Děkujeme za pochopení.

ZÁJMOVÉ KLUBY
Jóga pro zdraví
Klub práce s PC a internetem
Klub ručních dovedností
Klub společenských her
Klub zpěvu
Trénink paměti

DATUM
6. 9. 2021
8. 9. 2021
6. 9. 2021
9. 9. 2021
2. 9. 2021
7. 9. 2021

ČAS
16:00
Pokročilí I. 9:00, Pokročilí II. 11:00
13:30
9:00
14:00
I. skupina 13:00, II. skupina 14:00

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Sídlo:

Komenského 40, 785 01 Šternberk

Posláním čtenářského koutku je zprostředkovat klientům užitečné informace a zpřístupnit
čtenářskou kulturu přímo v prostředí jejich domova. Půjčujeme knihy, které organizace obdržela
od občanů či knihoven darem. Chceme přiblížit knihy klientům, pro které je knihovna daleko a využít
zázemí organizace k příjemnému posezení a setkávání.
Kdo si může knížky půjčit
Čtenářský koutek je určen především pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou, klienty
terénních služeb a klienty, kteří pravidelně dochází do sídla organizace na Komenského 40,
785 01 Šternberk. Dále pro klienty Domova pro seniory Šternberk, Na Valech 14, 785 01 Šternberk.
Místo půjčování
Sídlo organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
Komenského 40, 785 01, Šternberk
Provozní doba
Pondělí: 9:00 – 15:30 hod. přestávka 12:00 – 12:30 hod.
Středa: 9:00 – 15:30 hod. přestávka 12:00 – 12:30 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 13:00 hod. přestávka 11:00 – 11:30 hod.
Kontaktní osoba:
Administrativní pracovník, Mgr. Kateřina Šmídová
585 013 672
lektor – instruktor
smidova@socialnisluzby.cz 731 693 403

Pravidla pro půjčení knih
Výpůjčka knih je bezplatná, není potřebná registrace.
O provedených výpůjčkách je na recepci organizace vedena evidence, která obsahuje jméno
a příjmení klienta, jeho adresu a telefonní číslo, dále pak autora, název knihy a datum vypůjčení.
Zpravodaj je vydáván pouze pro interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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Knihy označené na polici „Knihy zdarma“ si můžete ponechat. Klienti mají k dispozici také noviny a
časopisy, které jsou umístěné ve stojanu. Knižní fond koutku je průběžně doplňován o zajímavé
knihy.
Výpůjční lhůta
Základní výpůjční doba je 6 měsíců. U novinek a dalších vybraných knih je výpůjční lhůta 1 měsíc.
Organizace nezasílá klientům upomínky ani jakákoliv upozornění související s výpůjční lhůtou knihy.
Při nedodržení výpůjční lhůty dojde k omezení dalšího užívání služeb čtenářského koutku do doby
navrácení zapůjčené knihy.
Ztráty a náhrady
Klient je povinen vrátit knihu v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil, a neprodleně ohlásit ztrátu,
zničení nebo poškození půjčené knihy a v dohodnutém termínu nahradit vzniklou škodu. Škodu je
možno nahradit obstaráním náhradního výtisku stejné knihy nebo zaplacením peněžní náhrady,
která je stanovena jednotlivě s přihlédnutím ke skutečné hodnotě knihy. Při poškození či ztrátě knihy
dojde k omezení dalšího užívání služeb čtenářského koutku do vypořádání náhrady.

ZÁBAVA – TRÉNINK PAMĚTI
LABYRINTY PÍSMEN
Najděte cestu a skryté slovo. Žádné písmeno se nesmí vypustit, ani přeskočit.
Kam byste chtěli jet? Znáte také hlavní města následujících států?
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Správné odpovědi:
Španělsko – Madrid, Bulharsko – Sofie, Švýcarsko – Bern, Bělorusko – Minsk , Argentina – Buenos Aires
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY V TERÉNNÍCH SLUŽBÁCH
PLATNÉ K 1. ČERVENCI 2021
K datu 1. 7. 2021 došlo k rozdělení Terénních služeb na dvě střediska, a to na Pečovatelskou službu a Středisko
ošetřovatelské péče.
Na pozici vedoucí Střediska ošetřovatelské péče nastoupila paní Daniela Maléřová, která byla řadu let zástupkyní
vedoucí Střediska ošetřovatelské péče.
Středisko ošetřovatelské péče: Daniela Maléřová
Vedoucí Střediska ošetřovatelské péče
tel.: 585 013 672, 775 381 458
e-mail: malerova@socialnisluzby.cz
sop@socialnisluzby.cz
Posláním domácí ošetřovatelské péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům
v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení
a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení
nevyléčitelně nemocného člověka.

Vedoucí Pečovatelské služby se stala paní Lucie Němečková, DiS., která pracovala řadu let na pozici sociální
pracovnice.
Pečovatelská služba:

Lucie Němečková, DiS.
vedoucí Pečovatelské služby
tel.: 585 013 672, 777 781 437
e-mail: nemeckova@socialnisluzby.cz
ps@socialnisluzby.cz

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba především
zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a možnost
zapojit se do běžného života společnosti.
Od 1. června se také v naší organizaci můžete setkávat s paní Bc. Olgou Minářovou
a to na pozici sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách.
Pečovatelská služba:

Bc. Olga Minářová
sociální pracovnice
tel.: 585 013 672, 730 571 290
minarova@socialnisluzby.cz
Zpravodaj je vydáváne-mail:
pouze pro
interní potřebu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
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