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Vážení obyvatelé našeho domova,
nastal čas letních prázdnin a dovolených. Dovolené si budou vybírat
i naši zaměstnanci, takže bude docházet k zastupování, aby byla
zajištěna potřebná péče. V případě i onemocnění zaměstnanců může
dojít k občasnému časovému prodlení. Moc Vás prosíme o trpělivost a
shovívavost. Samozřejmě, že vždy budeme dbát, aby Vám bylo
poskytnuto vše, co potřebujete.
Skončila oprava dvou koupelen v budově Orlická 1, děkujeme Vám
za trpělivost, jsme si vědomi, že práce byly spojeny s hlukem a prachem.
Vše je za námi, získali jsme dvě téměř bezbariérové koupelny. Nemohu
však slíbit, že letos již žádné opravy spojené s hlukem a prachem
nebudou. Potřebujeme ještě opravit, vyměnit některé další sprchové
kouty, opravit kuchyňské linky apod.
Chystáme výměnu klik u vchodových dveří do pokojů. Většina klik
je ještě původních, bakelitových, které jsou často uvolněné a poškozené.
V letních měsících bude také probíhat oprava zařízení pro odvod
kouře a tepla při požáru v chráněné únikové cestě, práce budou
probíhat především ve strojovnách výtahů.
Určitě všichni sledujete
vývoj koronavirových opatření. Obavy jsou především z různých druhů
mutací. Proočkovanost našich klientů je 97%, u zaměstnanců
v současné době asi 68%. V současné době není v našem domově žádný
případ tohoto onemocnění, ani žádná karanténa. Zaměstnanci musí
stále v budově nosit respirátory, rovněž tak stále platí daná pravidla pro
návštěvy. Nepodceňujme epidemiologická opatření, dodržujme je a snad
to vše dobře zvládneme. Pokud se nebudete cítit dobře, budete mít
teplotu či jiné možné příznaky, sdělte to zdravotní sestře, která Vám
zajistí testování.
V našem domově jsme se rozhodli pomoci lidem postiženým přírodní
katastrofou, tornádem, a uvnitř organizace jsme uspořádali sbírku.
Informace naleznete v tomto zpravodaji. Děkuji všem zaměstnancům i
klientům, kteří přispěli či přispějí jakoukoliv finanční částkou. O
vybrané částce budeme informovat v příštím zpravodaji.
Všichni již potřebujeme rozptýlení a radost, popovídání si.
V červenci jsme pro připravili tradiční Letní slavnost, na kterou Vás
všechny srdečně zveme. Bude se konat 15. 7. od 14:00 hodin.
Podrobnosti naleznete na plakátkách nebo Vám vše vysvětlí naše
sociální pracovnice či pečovatelky. V srpnu se budou venku konat další
akce a to 3. 8. koncert českých populárních písní a také se můžete těšit
na zábavné vystoupení psa Maxe 24. 8. dopoledne.
Naše aktivizační pracovnice pro Vás v letních měsících určitě budou
venku pořádat různé aktivity, využijte toho a přijďte se podívat mezi
nás.
Všem Vám přeji krásné léto.
Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická

ERGOTERAP.
DÍLNA:
každou středu od
13:00 hod na O1,
12. p.
DÍLNA:
každé pondělí a
středu od 10:00 a
úterý od 13:00 na
O3, 1. p.
SPOLEČNÉ
CVIČENÍ:
- každé pondělí a
středu od 9:00 hod
na O1 ve 12. p.
- každé úterý a
čtvrtek od 9:00 hod
na O3 v přízemí
v tělocvičně.
TANEČKY:
- každou středu od
13:00 na O1, 12. p.
POSLECH VÁŽNÉ
HUDBY:
- 2. 7., 16. 7., 30. 7.
od 9:00 na O3, 1. p.
KOULE:
1. 7. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
RUSKÉ KUŽELKY:
8. 7. od 13:30
v parčíku před DS
BINGO:
9. 7. a 23. 7.
od 9:00 hod
na O1, 12. p.
NAROZENINOVÁ
KAVÁRNA:
7. 7. a 26. 7.
od 13:00 hod
na O1, 12. p.

Vážení obyvatelé našeho Domova
v Orlické, během měsíce června
jsme si pro vás připravili různé
akce, které vás měly rozptýlit po
Covidovém
období.
První
společenskou
akcí
bylo
„Slavnostní otevření parčíku“,
které proběhlo v první polovině
června. Na samém začátku paní
ředitelka symbolicky odemkla
náš parčík a popřála všem
obyvatelům, aby ho co nejvíce využívali a těšili se z něj. Ti klienti, kteří
se přihlásili mohli spatřit víly, tanečky, krásnou výzdobu a mnoho
dalšího. K tanci i ke zpěvu nám
zahrál harmonikář pan Vlk a
jako občerstvení byly připraveny
grilované vuřty, vychlazené pivo
a káva. Tématem této akce byly
víly a květiny, proto většina
našich pracovnic byla oblečena
do krásných šatů nebo sukének
s květinami a dalšími ornamenty,
které připomínaly rozkvetlou
louku či parčík. Během celého
odpoledne jsme se bavili, zpívali a bylo nám hezky.
Další akcí bylo hudební vystoupení
pana Vladimíra Pecháčka, který
působil
v hudební
skupině
„Šlapeto“. Krásnými písničkami
nám
zpříjemnil
skoro
letní
odpoledne. Klienti si s panem
Pecháčkem zazpívali písně, které
znají z dob svého mládí nebo
dospělosti. Pan Pecháček své
vystoupení komentoval i vtipným
slovem, aby všem vylepšil náladu.
Velice nás všechny těší, že je parčík hojně využíván všemi klienty a o
akce je z vaší strany obrovský zájem. Proto, dokud situace umožní,
budou pro vás pořádány i další krásné zážitkové odpoledne.

Informace pro klienty:
- Vážení klienti, pokud by někteří z vás chtěli pomoci lidem,
kteří byli zasažení tornádem na jižní Moravě, obraťte se na
sociální pracovnici Bc. Michaelu Vlček Rybanskou. U ní se
budou do poloviny července shromažďovat finanční dary od
zaměstnanců a klientů, které se následně zašlou na veřejnou
sbírku Jihomoravského kraje.
- Úhrada za stravu a za pobyt pro všechny obyvatele (O1 + O3)
bude probíhat 15. 7. 2021 na O1 ve 3. p. – p. Netíková (pokladna
naproti jídelně).
- Prosíme všechny klienty, kteří si nechávají prát prádlo v našich
prádelnách, aby měli své věci označené! Děkujeme.

KLOBOUKY:
12. 7. od 13:00 hod
na O1, 12. p.
ŠŮLE:
19. 7. od 13:30 h
na O1, 12. p.
PAMĚŤ:
každé úterý 9:45 h
na O1, 12. p. a na
O3 v 1. p. v jídelně
DOBRÁ TREFA:
22. 7. od 13:30
na O1, 12. p.
KULIČKY:
26. 7. od 13:30 h
na O1, 12. p.
HOD NA KUŽEL:
29. 7. od 13:00 hod
na O1, 12. p.
- Každý všední den
od 8:00 do 11:30 a
od 12:00 do 15:30
probíhají individ.
aktivity s klienty.
(SenTable,
videohovory apod.).
LETNÍ SLAVNOSTI:
- budou probíhat ve
čtvrtek 15. 7. 2021
od 14:00 hod.
- Pro přihlášené
klienty bude
připravena živá
hudba a občerstvení.
Vstup 50,-.
- Viz plakátek.
PARAFÍN:
- každý pátek od
8:30 do 11:00 na O3
v 1. p.; cena: 25,-.
PERLIČKOVÁ
LÁZEŇ NOHOU:
- Více informací u
ergoterapeutek.

Pulsní
magnetoterapie:
- objednání u
ergoterapeutek.
BOHOSLUŽBA:
15. 7. od 16:00 hod,
na O1, ve 12. p.

