Únor 2017

Vážení a milí klienti,
dne 31. 1. 2017 se uskutečnilo první setkání klientů s vedením
našeho domova v tomto roce. Účastníci byli informováni o problémech a dění
v domově a o chystaných akcích. V poslední době se často stává, že firma AVE
nevyveze komunální odpad v daném termínu. Příčinou bývá náledí, sníh nebo
zatarasení vjezdu do našeho areálu nevhodně zaparkovanými auty za bránou.
Komunální odpad má být vyvážen 2x týdně (úterý, čtvrtek), plasty se mají
vyvážet 1x týdně v úterý, 1x týdně v pátek je vyvážen papír. Sklo je vyváženo 1x
za dva měsíce. Žádáme Vás, abyste odpad skutečně třídili, krabice a plasty před
vhozením do kontejneru „sešláply“, aby zabíraly co nejmenší objem. Pokud
někdo není schopen ze zdravotních důvodů dojít do příslušného kontejneru,
může požádat pracovníka vrátnice, který odpad do kontejneru donese.
Situace se zaparkovanými auty u vjezdu do našeho areálu je již neúnosná.
Parkují zde auta, která brání ve výhledu při výjezdu z našeho areálu, často je
problematické do areálu zajet. Již v roce 2015 jsem na tuto situaci upozorňovala
odbor dopravy Magistrátu města Ústí n. L., kde jsem požadovala řešení (např.
dopravní značkou, žlutými pruhy apod.). Dopravní inspektorát Ústí nad Labem
odpověděl, že nesouhlasí s žádným vyznačením neboť „řidič nesmí zastavit a
stát – na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5
m za ní“, tzn., že není nutné další značení, vše je řešeno v zákoně č. 361/200
Sb. Toto dopravní ustanovení není však v poslední době vůbec respektováno a
zablokování vjezdu a výjezdu auty je již skutečně ohrožující (jak by zasahovali
hasiči, jak budou vjíždět sanity, jak bude prováděn odvoz odpadu apod.).
Rozhodli jsme se situaci řešit telefonováním na linku 156 Městská policie a
upozorňovat na tento problém. Již dochází k odtažení nevhodně parkujících aut a
k pokutám. Věřím, že se tímto situace zlepší a neohleduplní řidiči zde postupně
parkovat přestanou.
V našem domově je pro klienty k dispozici KNIHOVNA, kde je možnost si zapůjčit
pěkné knihy a časopisy. V současné době zde jsou zeměpisné a přírodopisné
časopisy National Geographic. Určitě se přijďte podívat.
Na setkání klientů s vedením domova se rozpoutala i diskuse ke stravování
v našem domově. Každý máme jiné chutě, někdy je jídlo uvařeno dobře, někdy je
chutné méně. Je to přirozené. Všeobecně se však dá říci, že podávaná jídla
nejsou špatná. Porce jsou dostatečné, pro klienty, kteří jedí na jídelně je
podáváno i pití. Preferujeme, aby i klienti méně mobilní se stravovali na
jídelnách, pečovatelky je tam vždy doprovodí. Pokud máte někdo ke stravování
připomínky nebo nápady, sdělte to pracovnicím, které vydávají stravu. Firma
J+V je ochotna vyslyšet naše přání a v rámci jejich možností udělat opatření.
Obchůdek v našem areálu zatím bude pokračovat. Paní, které jsme prostor
pronajali, již uvažovala o skončení, protože zde nakupuje málo zákazníků.
Myslím, že by to byla velká škoda, je určitě fajn, pokud je obchůdek v tak těsné
blízkosti, i málo pohyblivý klient si zde může sám vybrat a nakoupit. Chceme-li,
aby byl obchůdek v provozu, je třeba zde nakupovat.
Problémem stále zůstává krmení holubů ze strany některých našich klientů.
Prosíme, nekrmte holuby, vyhánějte je, způsobují jen problémy, znečišťují okenní
parapety a balkóny. Pracovníci údržby již mají připraveny rámy s pletivem, které
připevní do okének strojovny výtahů, aby tam holubi nezalétali. Protože je nutné
tyto rámy umístit zvenku, čekáme, až nebude sníh a náledí.
Úhrady za pobyt v DS se v 1. pololetí tohoto roku určitě měnit nebudou, pokud by
od 2. pololetí nastaly změny, budou Vám včas oznámeny.
Náš domov navázal spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem,
koordinátorkou dobrovolníků je Bc. Jana Lukášová.
Letní slavnost spojená s velkou oslavou 30. let od založení našeho domova, se
bude konat 22. června 2017, zapište si tento termín, těšíme se na Vás všechny.
Přeji Vám hodně spokojenosti a radosti.
Bc. Jarmila Nováková - ředitelka DS

KONDIČNÍ CVIČENÍ O1:
každé pondělí od 9:30 h
(nekoná se 30. 1.)
na O1, 12. patro
KONDIČNÍ CVIČENÍ O3:
každý čtvrtek od 9:00 h
(nekoná se 23. 2.)
na O3, 1. patro
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
(nekoná se 22. 2.)
na O1, 12. p.
DÍLNA:
každou středu od 13:00
(nekoná se 22. 2.)
na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
každý pátek od 9:00 h
na O3, 1. p. - jídelna
HÁDEJ?:
každý pátek od 13:30 h
na O1, 12. p.
BINGO:
2. 2. a 16. 2. od 10:00 h
na O1, 12. p
ŠIPKY:
2. 2. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KULIČKY:
6. 2. a 20. 2.
od 13:30 hod
na O1, 12. p.

Pro obyvatele DS, kteří se nezúčastnili setkání s
vedením DS Orlická dne 31. 1. 2017, níže uvádíme
nejdůležitější body programu:
- Letos 30. výročí od založení DS Orlická: chystá se velká letní
slavnost 22. 6. (čtvrtek), vítáme sponzorské dary na občerstvení,
hudbu, kulturní vystoupení, nebo i pro dojem jarmarku uvítáme
stánky.
- Hostinské pokoje: od 1. 1. 2017 jsou zrušené, tuto činnost již
neposkytujeme.
- Pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péčí: jsou zrušeny,
veškerou péči o klienty bude DS Orlická poskytovat přímo
v pokoji klienta.
- Plánované akce v r. 2017: přestavba vrátnice v budově
Orlická 1, nákup 10 polohovatelných lůžek, bezbariérová
koupelna v budově Orlická 3, vybudování relaxační místnosti
v budově Orlická 3, vybudování tělocvičny v budově Orlická 3.
- Obědy: paní ředitelka se ptala na připomínky, očekávala
návrhy na změnu jídel, vznikne stravovací komise, výběr ze 3
jídel, saláty budou jen občas. (Jeden uživatel si přeje 1x týdně
luštěniny, někteří si přeji jinou úpravu rýže, jinak bez
připomínek).
- Úhrady za pobyt v DS: úhrady za pobyt v DS v 1. pololetí
zůstávají stejné, dále se uvidí dle aktuální finanční situace
organizace, změny budou včas oznámeny.
- Holubi: i přes zákaz jsou stále krmení, není v našich silách
neustále zjišťovat, kdo z klientů zákaz porušuje.
- Obchůdek: fungování tohoto obchůdku závisí na každém,
vedení domova projednalo s nájemcem další pokračování – do
května, paní prodavačka chtěla skončit již v únoru, protože má
málo zákazníků.
- Staré zbytečné věci v pokojích: překáží pečovatelkám, i
pracovnicím úklidu, staré šicí stroje – zatěžují podlahovou
krytinu. Domluvte se s rodinou a nepotřebné nechte odvézt.
Pokoje budete mít vzdušné, prostorné, bez nebezpečí pádů.
- RŮZNÉ: nahlásit ředitelce kdo potřebuje seřídit okna, komu
nefunguje zvonek – do budoucna nejsou zvonky nutné
- dále nahlásit ředitelce závady na pokojích – malování,
praskliny, staré linky, špatná lina apod.

Uživatelé, kteří jsou ubytováni v DS Orlická, jsou osvobozeni
od placení poplatků za odpady (500,- Kč).

DOBRÁ TREFA:
9. 2. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
13. 2. a 27. 2. od 13:30
na O1, 12. p.
KUŽELKY:
16. 2. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BOHOSLUŽBA:
18. 2. od 16:00 hod
na O1, 12. p., medit. m.
TURNAJ V CVRNKANÉ:
22. 2. v DD Libochovice
PLES DS ORLICKÁ:
23. 2. od 14:30 hod
- živá hudba, zábava,
vystoupení dětí a
TOMBOLA;
- cena: 70,- Kč (jen
občerstvení), nebo 110,Kč (i s večeří);
- zájemci se mohou
hlásit u pracovnice
v sociálních službách pí
Lucii Filové (viz
plakátek).
PEDIKÚRA:
- O1 a O3 dopoledne
- dle objednávek na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
27. 2. od 14:00 hod
na O1, 3. p.
Prodej oděvů, obuvi:
16. 2. od 13:30 do 15:00
na O1, 3. p. (jídelna)

NOVÉ DŮCHODOVÉ
VÝMĚRY:
- žádáme VŠECHNY
obyvatele DS
Orlická, kteří ještě
nepředložili svůj
nový důchodový
výměr, ať tak učiní u
sociální pracovnice
Bc. Michaele Vlček
Rybanské do 20. 2.!

