Červenec 2018

Vážení obyvatelé našeho domova,
nastává doba prázdnin a dovolených. Dovolenou budou
čerpat i naši zaměstnanci, možná, že v některých dnech nebudou
směny plně obsazeny. Prosíme Vás v těchto případech o trpělivost, ale
samozřejmě, že služby, které potřebujete a máte na ně nárok, Vám
musí být poskytnuty vždy.
Určitě využívejte v letních měsících, kdy je příjemné počasí,
posezení v našem parčíku. Klienti, kteří mají problémy s pohyblivostí a
potřebují pomoc při návštěvě venkovních prostor, se mohou domluvit
s našimi pečovatelkami, které je tam doprovodí.
29. srpna od 14:00 hodin by se měly konat venku v našem
areálu Sportovní hry seniorů. Snad nám bude počasí přát a nebude
chladno a déšť. Měla by to být zase soutěž družstev v různých
zábavných disciplínách, tak doufám, že si to všichni užijeme.
Podrobnější informace Vám sdělíme v srpnu.
Od července k nám nastoupilo několik nových pracovnic
v sociálních službách a jedna ergoterapeutka. Paní ergoterapeutka se
s Vámi všemi postupně bude seznamovat, aby zjistila, jaké služby Vám
může nabídnout, co pro Vás udělat, vysvětlí Vám také její činnost
v organizaci. Věřím, že všechny nové pracovnice Vám budou
poskytovat kvalitní služby a budou příjemné a vstřícné. Na druhou
stranu i našim pracovníkům se bude lépe pracovat, pokud se budou
starat o příjemné a milé klienty.
Přeji Vám i Vašim rodinným příslušníkům klidné a pohodové
prožití červencových dnů, hodně radosti a zábavy.
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 O1, 12. p.
nebude 3.7.,17.7.,31.7.
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
Každé úterý
od 13:30 hod.
na O1, 12. p.
nebude 10.7.
TANEČKY:
Každou středu
od 10:00 hod
na O1, 12. p.
DÍLNA:
Každou středu
od 13:00 hod.
na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
Každý pátek
od 9:00 h
na O3, 1. p. - jídelna
ŠIPKY:
19.7. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
POSLECH HUDBY:
20.7. v 9 h.

Letní slavnost v DS Orlická
V pondělí 25. 7. se v našem parčíku před naším domovem
konala již tradiční letní slavnost, které předcházely obavy, zda se
počasí umoudří, či ne. Po dopoledním deštíku jsme se změny
dočkali a odpoledne nás sluníčko příjemně pohladilo a naladilo.
A nejen sluníčko!!! Opět nás pobavil muzikant pan Mikšovský,
zazpívaly děti z azylového domu, zatančily tanečnice z Orlické a
malé, střední a větší mažoretky. Myslím si, že nás potěšila nejen
vystoupení, ale i zdravice paní ředitelky a návštěv. No a po
uspokojení zraku a sluchu, přišlo k chuti i malé občerstvení
(koláč a grilovaná klobása s chlebem). Co víc si přát? – snad jen,
aby se nás zdravíčko drželo.

INFORMACE:
REVIZE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ BUDOU PROBÍHAT
OD 15.6. DO 15.7. 2018 (revizni technik navštíví
každého klienta v jeho pokoji, není nutné se vázat
časem, zaplacení za revizi je přimo reviznímu t. na
stvrzenku, karty spotřebiču bude mít u sebe)
5.7. Svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje
6.7. Svátek – Den upálení mistra Jana Husa

ŠŮLE:
23.7. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
V pondělí 9.7. a 31.7.
od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
V pátek 15.7. a 27.7.
od 9:00 hod
na O1, 12. p
KUŽELKY:
----- od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KULIČKY:
16.7. od 13,30 hod.
na O1, 12. p.
KOŠÍKOVÁ:
26.7. od 13,30 hod.
na O1, 12.p.
DOBRÁ TREFA:
12.7. 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
POSLECH HUDBY:
15.6. od 9 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:
27. 7. od 14 hod.
na O1,ve 3.p. v jídelně
Prodej oděvů, obuvi:
20. 7. od 14 hod.
na O1,ve 3.p. v jídelně

