září 2015

Vážení klienti,
v budově Orlická 1 začala přestavba pokoje v 11.
poschodí a ve 2. poschodí. Stavební práce jsou, bohužel,
spojené s hlukem a prachem. Moc Vás prosíme o trpělivost a
shovívavost.
V září se uskuteční schůzka klientů s vedením domova,
kde Vás budu informovat o chystaných akcích a záměrech.
Účast přislíbila i MUDr. Indrová, která Vás chce seznámit s
některými zdravotnickými záležitostmi. Využijte této
příležitosti a přijďte všichni. Pozvánka na tuto schůzku bude
k dispozici na nástěnkách a ve výtahu.
Prosím všechny naše klienty, kteří mají uskladněné
věci ve skladové místnosti v suterénu, aby si zkontrolovali,
zda jsou řádně označené jejich jménem a zda je ještě vůbec
potřebují. Pokud se jedná o věci, které již nebudete
potřebovat, prosím Vás o jejich zlikvidování. Chtěli bychom
tuto místnost uklidit, což v současné době není možné. Věci,
které nejsou označené jménem, budou vyhozeny.
V září jsme pro Vás připravili již tradiční sportovní
hry, které se budou konat venku, v případě špatného počasí
máme připravenu i variantu v budově. Sportovní soutěže
nejsou fyzicky náročné, zvládne je i méně pohyblivý klient.
Soutěžit se bude opět v družstvech. Vedoucím sportovního
družstva bude vždy někdo ze zaměstnanců našeho domova a
bude si losovat jednotlivé členy, takže předem nebude známo,
kdo v jakém družstvu bude. Věřím, že si všichni pěkně
„zasportujeme“ a hlavně, že se dobře pobavíme.
Moc děkuji všem členům našeho kroužku „Zpíváme si
pro radost“, za jejich vystoupení na naší Letní kloboukové
slavnosti i na Orlickém žolíkovi. Myslím, že je moc dobře,
pokud si lidé mohou zazpívat a kroužek „Zpíváme si pro
radost“ jim k tomu pomáhá.
Přeji všem příjemně slunečné září a těším se na setkání
na některé z našich akcí.
Jarmila Nováková, ředitelka

Akce
září
„DÍVKA K RYTMU
ZROZENÁ - Inka
Zemánková“:
7. 9. 2015
od 14:00 hod
12. patro na O1
13. SPORTOVNÍ
HRY PRO
SENIORY 2015:
15. 9. 2015
v parčíku před DS
od 14:00 hod
přihláška - 50,- Kč
1. BOHOSLUŽBA:
18. 9. od 16:00 hod
na O1 12. patro
v meditační
místnosti
SCHŮZE
OBYVATEL DS:
22. 9. 2015
12. patro na O1
od 9:15 h - O3
od 10:15 h - O1
VELETRH SOC.
SLUŽEB:
10. 9. od 10:00 hod
Lidické náměstí
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI:
každé úterý
od 09:00 hod
(nekoná se 15. 9.)
12. patro na O1

Dne 10. srpna 2015 se u nás
na O1 otevřela „Meditační
místnost“, která je tu pro
všechny obyvatele Domova.
Tato místnost je pro Vás
otevřena každý den od
08:00 hodin do 18:30hodin.
Můžete se zde scházet, hrát
hry, nebo si posedět a
popovídat si se svými
přáteli. Každý třetí pátek
v měsíci od 16:00 hod se zde
budou konat bohoslužby. První bohoslužba, pro všechny obyvatele
Domova, se uskuteční dne 18. 9. 2015 od 16:00 hodin v této
meditační místnosti na Orlické 1 ve dvanáctém patře.

V poslední srpnový den se
konal
již
druhý
ročník
„Orlického žolíka“. Účastníci
přijeli i z jiných zařízení
v Ústeckém kraji - z Mostu,
Libochovic a dále z DS Krásné
Březno a DS Bukov. Pro
všechny bylo připraveno dobré
pohoštění, vystoupení členů
pěvecké skupiny z DS Orlické
„Zpíváme si pro radost“ a
soutěžní stoly, na kterých
účastníci „Orlického žolíka“ změřili své hráčské dovednosti. Na
konec se na třetím místě umístila klientka z DS Krásné Březno paní
Olga Drncová a na druhém a prvním místě se umístili klienti z DS
Most paní Květoslava Moulisová a pan Česlav Grulich.

Informace:
- Vážení dne 10. 9. 2015 se koná veletrh sociálních služeb na Lidickém
náměstí, a to od 10:00 hod do 17:00 hod. Naše organizace se bude na
tomto veletrhu také prezentovat. Budete-li mít zájem, rádi Vás u našeho
stánku uvidíme.
- Dne 22. 9. 2015 se koná na Orlické 1 ve 12. patře „Schůze obyvatel“. Pro
obyvatele O3 je schůze pořádána od 9:15 hod, pro obyvatele O1 je schůze
pořádána od 10:15 hod ve společenské místnosti.

ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
každé úterý
od 13:30 hod
(nekoná se 15. 9. a
22. 9.)12. p. na O1
TANEČKY:
každou středu
od 10:00 hod
(nekonají se 16. 9.)
12. patro na O1
DÍLNA:
každou středu
od 13:00 hod
(nekoná se 16. 9.)
1. patro na O3
SPOLEČENSKÉ
HRY:
každý pátek
9:00 – 11:00 hod
jídelna na O3
HÁDEJ?:
každý pátek
od 13:30 hod
12. patro na O1
BINGO:
3. 9. a 17. 9.
od 10:00 hod
12. patro na O1
ŠIPKY:
3. 9. od 13:30 hod
12. patro na O1
KUŽELKY, DOBRÁ
TREFA:
10. 9. od 13:30 h
12. patro na O1
FLORBAL:
14. 9. od 13:30 h
12. patro na O1
KAVÁRNA:
21. 9. od 13:30 h
12. patro na O1
ŠŮLE:
24. 9. od 13:30 h
12. patro na O1

