Únor 2018

Vážení přátelé,
ráda bych Vás pozvala na pravidelné setkání uživatelů
s vedením domova, které se uskuteční ve čtvrtek 22.února 2018
v budově Orlická 1, ve 12.poschodí v naší kulturní místnosti.
Věřím, že si najdete čas a přijdete, všichni jste srdečně zváni.
Na konci roku 2017 u nás proběhlo dotazníkové
šetření ke kvalitě poskytovaných služeb v DS Orlická. Bylo
rozdáno 166 dotazníků, z toho se vrátilo přesně 100.
Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že většina našich uživatelů je
s poskytovanými službami spokojena, což nás velmi těší, ale i
zavazuje. S úklidem, se službami prádelny, s přístupem
pracovníků přímé obslužné péče (zdravotní sestry, pečovatelky,
sociální pracovnice) je v podstatě spokojeno kolem 80% uživatelů,
16% je spíše spokojeno a v průměru 2-4 uživatelé spokojeni
nejsou. Prostředí domova bylo hodnoceno 64% jako příjemné,
34% přijatelné a 2% nepříjemné. Těší mě, že téměř 100% uživatelů
hodnotí, že v našem domově je zachováváno a respektováno
soukromí uživatelů. Připomínky byly ke stravování, ale více než
polovina uživatelů hodnotila stravu celkem kladně. S úplnými
výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit u
sociálních pracovnic nebo na nástěnkách. Dotazníkové šetření
bylo anonymní, takže nelze zjistit kdo z uživatelů a proč není
s některými službami spokojen. Je-li někdo nespokojen či má
problém, budu moc ráda, pokud mě navštíví nebo napíše, co
konkrétního ho trápí, s čím je nespokojen. Jen tak lze problém
odstranit a služby zlepšit.
1.1.2018 byl aktualizován Domácí řád, který zaznamenal
drobné úpravy, se kterými Vás seznámíme na únorovém setkání.
Domácí řád máte k dispozici i na nástěnkách, ve vrátnicích, u
sociálních pracovnic, na sesternách. Dle článku 7 Příspěvek na
péči, úkony péče, bod 6 je stanoveno: Je-li uživatel, který pobírá
příspěvek na péči umístěn ve zdravotnickém zařízení, vratka
příspěvku na péči mu nenáleží. Pokud uživatel pobývá mimo
Domov 7 a více dnů nepřerušovaně (návštěva rodiny, přátel,
rekreace)náleží mu vratka ve výši 1/30 příspěvku na péči za každý
kalendářní den nepřítomnosti v objektu Poskytovatele. Do této
doby se nezapočítává den příjezdu a den odjezdu z Domova.
Od 1.1.2018 nastoupil do našeho Domova nový
zaměstnanec – vedoucí provozního úseku – pan Aleš
Procházka, služební telefon: 725 431 386. Na tohoto pracovníka
se můžete obracet s technickými závadami a opravami pokojů,
požadavky na vymalování pokoje. I nadále však hlaste opravy na
vrátnicích, kde jsou zaznamenávány do Knihy oprav.
Přeji Vám všem hodně zdraví a spokojenosti.
Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická

KONDIČNÍ CVIČENÍ
O1:
Každé pondělí
od 9:00 hod.
na O1, 12. patro
KONDIČNÍ CVIČENÍ
O3:
Každý čtvrtek
od 9:00 hod.
na O3, 1. patro
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
Každé úterý
od 9:00 hod.
na O3, 1. p. jídelna
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
Každé úterý
od 13:30 hod.
O1, 12. p.
TANEČKY:
Každou středu
od 10:00 hod
na O1, 12. p.
nekoná se 21.2.
DÍLNA:
Každou středu
od 13:00 hod.
na O3, 1. p.
nekoná se 21.2.
SPOLEČENSKÉ HRY:
Každý pátek
od 9:00 h
na O3, 1. p. - jídelna
ŠIPKY:
8.2. od 13:30 hod
na O1, 12. p.

Srdečně zvema naše uživatelé
na aktivity
Tanečky v sedě na židlích se
konají každou středu od 10 hodin
na O1,12.p. v klubovně. Výborně
si zacvičíte do rytmu jednotlivých
hudebních skladeb.
Bingo zábavná hra plná napětí
s možností výhry. Za 20,- Kč si
půjčíte jednu hrací kartu, na
kterou můžete vyhrát ve čtyřech
kolech linii nebo samotné bingo.
Ceny jsou velmi lákavé a
praktické. O zábavu není nouze.
Kondiční cvičení pro každého
uživatele se koná každé pondělí
na O1, 12.p. od 9 hodin
v klubovně a ve čtvrtek na O3,
1.p. v 9 hodin v jídelně. Společné
cvičení při hudbě udržuje dobrou
kondici každého uživatele, který
si přijde zacvičit.
Další
novou
aktivitou
je
relaxační
technika
každý
čtvrtek na O3, 1.p. od 9,30 hodin
v nové místnosti vedle sesterny.
Při zpěvu ptáčků si dokonale
odpočinete, uvolníte a získáte
sílu na celý den.

Informace:
Ve čtvrtek 8.2. 2018 ve 14,30h. se bude konat Ples DS Orlická
(občerstvení, hudba Mikeš Band, tombola) všichni jste srdečně
zváni.
Žádáme všechny klienty DS Orlická, aby si překontrolovali
platnost OP a nahlásili změnu trvalého bydliště. DĚKUJEME.
Žádáme všechny klienty DS Orlická, aby předložili své nové
důchodové výměry u sociálních pracovnic. DĚKUJEME.
Pranostika:
V únoru když skřivan zpívá,
velká zima potom bývá.

ŠŮLE:
1.2. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
19.2.
od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
1.2. a 15.2.
od 10:00 hod
na O1, 12. p
KUŽELKY:
22.2. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KULIČKY:
12.2. od 13,30 hod.
na O1, 12. p.
FLORBALL:
26.2. od 13,30 hod.
na O1, 12.p.
DOBRÁ TREFA:
15.2. od 13,30 hod
na O1, 12. p.
BOHOSLUŽBA:
Každý třetí pátek v
měsíci od 16:00 hod
na O1, 12. p.,
v meditační místnosti
KLOBOUKY:
5.2. od 13,30 hod. na
O1, ve 12. p.
RELAXACE:
každý čtvrtek od 9,30
hod. na O3, 1. p.
PEDIKÚRA:
- O1 a O3 dopoledne
- dle objednávek na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
28.2. od 14 h. na O1,
3. p. jídelna
Prodej oděvů, obuvi:
23.2. od 14 h. na O1,
3. p. jídelna
Ve čtvrtek 8.2. 2018
od 14,30 hod.
v kulturní místnosti
se bude konat
17. Ples Domova pro
seniory Orlická

