srpen 2016

CVIČENÍ:
každé pondělí od 9:30 h
na O1, 12. patro

Vážení klienti,
dovolte, abych Vás informovala o některých akcích,
které nás v blízké době čekají. Do konce listopadu by
měla být vyměněna zbývající stará lina na chodbách
v budově Orlická 1 – 5. poschodí, 7. poschodí, 8. poschodí
a 9. poschodí. V budově Orlická 3 budou vyměněna lina
na chodbě v 5. a 9. poschodí. Dále by mělo dojít
k vymalování všech chodeb a provedeny nátěry soklů na
chodbách. Dojde také k nátěrům zábradlí na chodbách a
schodišťových balkónech. Nátěry balkónů u pokojů budou
provedeny v roce příštím, tj. v roce 2017. Přesný termín
začátku těchto akcí není zatím znám, protože výběrová
řízení budou teprve probíhat. O všem Vás budeme
informovat.
Dne 6. září 2016 se budou konat v našem parčíku již
tradiční SPORTOVNÍ HRY DS Orlická. Budou pro Vás
připraveny různé soutěžní disciplíny, které nebudou
fyzicky náročné, zvládne je každý. Určitě se zúčastněte,
pobavíte se a seznámíte se s ostatními klienty. Podrobněji
Vás o této akci budeme informovat v příštím čísle našeho
zpravodaje.
Ráda bych Vás také požádala, abyste nezapomínali
po 19. hodině zamykat vstupní dveře a zahradní branky.
Dle upozornění některých klientů se občas stává, že když
se vrací v pozdějších hodinách domů, nejsou dveře
zamknuté. Prosím, myslete na to, že se jedná o
bezpečnost Vás všech a vždy zamykejte. Děkujeme.
25. srpna 2016 od 9:00 hodin se uskuteční setkání
klientů s vedením našeho domova. Využijte této
příležitosti a přijďte se informovat o dění v domově, či
zeptat se na to, co Vás zajímá, co by se mělo změnit či
zlepšit.
Přeji Vám všem příjemné letní dny a zážitky, hodně
spokojenosti a radosti.
Jarmila Nováková
ředitelka DS a AD Orlická

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
každé úterý od 9:00 h
na O1, 12. p.
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
každé úterý od 13:30 h
na O1, 12. p.
TANEČKY:
každou středu
od 10:00 hod
(nekoná se 31. 8.)
na O1, 12. p.
DÍLNA:
každou středu
od 13:00 hod
(nekoná se 31. 8.)
na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
každý pátek od 9:00 hod
na O3, 1. p. - jídelna
HÁDEJ?:
každý pátek od 13:30 h
(nekoná se 19. 8.)
na O1, 12. p.
KULIČKY:
1. 8. a 29. 8. od 13:30 h
na O1, 12. p.
ŠIPKY:
4. 8. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
8. 8. a 22. 8. od 13:30 h
na O1, 12. p.
BINGO:
11. 8. a 25. 8. od10:00 h
na O1, 12. p.
DOBRÁ TREFA:
11. 8. od 13:30 hod
na O1, 12. p.

V měsíci
červenci
jsme
v
páteční odpoledne uspořádali
„Turnaj v dámě“. Zúčastnili se
mnozí z vás. Na konec první tři
vítězná místa obsadili tito naši
obyvatelé:
1. místo - pí J. Smetanová;
2. místo - p. M. Kortus a
3. místo - pí Z. Honomichlová.
Výherci,
kromě
diplomu,
obdrželi i milé ceny. Ostatní
účastníci, sice nevyhráli nic, ale
užili si alespoň příjemnou, soutěžní atmosféru mezi svými kolegy.

Na koci měsíce července proběhla
v našem Domově v Orlické výstava
ručních prací a výrobků, které
vyrobili naši šikovní obyvatelé. Tyto
výrobky
vznikly
v rámci
pravidelných aktivit, které jsou tu
pro každého z vás. Pokud byste
měli zájem zúčastnit se a vyrobit si
také nějaký ten výrobek, tak
neváhejte a určitě přijďte. Nezáleží
na věku, šikovnosti nebo zručnosti.
Jestli máte zájem, rádi vás na našich
pravidelných aktivitách uvidíme. Těšíme se na vás…

INFORMACE:
- Od srpna 2016 se podle novely zákona o sociálních
službách mění výše příspěvku na péči.
- Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví
automaticky. Tudíž o zvýšení příspěvku na péči není
třeba zvlášť žádat.
- Na přelomu července a srpna rozešle příslušný úřad
všem klientům písemné rozhodnutí (dopis) o změně výše
příspěvku na péči.
- Žádáme proto všechny naše obyvatele, kteří
příspěvek na péči pobírají (netýká se nepohyblivých
uživatelů), aby výše uvedené písemné rozhodnutí
(dopis) přinesli k okopírování sociální pracovnici
Bc. Michaele Vlček Rybanské.
Děkujeme.

FLORBAL:
15. 8. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KUŽELKY:
18. 8. od 13:30 hod
parčík DS (hezké počasí)
nebo na O1, 12. p.
ŠŮLE:
25. 8. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
Bohoslužba:
19. 8. od 16:00 hod
na O1 ve 12. p.
v meditační místnosti
Turnaj v žolíkách:
19. 8. 2016
od 13:00 hod
na O1 ve 12. p.
ORLICKÝ ŽOLÍK:
31. 8. 2016
od 9:00 hod
na O1 ve 12. p.
- viz plakátek
Prodej oděvů, obuvi:
18. 8. 2016 od 13:30 h
- V případě hezkého
počasí před Orlickou 1,
- jinak na O1 ve 3. p.
Pedikúra:
1. 9. 2016
- na O1 od 9:00 hod
- na O3 od 11:30 hod
- objednávky na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
- z technických důvodů
je prodej pozastaven
Úhrada za stravné:
- dne 8. 8. 2016
od 7:30 do 9:30 hod
na O1 ve 3. p.
(neplatí pro ty, co hradí
stravné bankovním
převodem)
Úhrada za pobyt:
- dne 12. 8. 2016
na O1 ve 3. p.
(neplatí pro ty, co hradí
stravování bank. přev.)

