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                 Přehled událostí z Domova  

Veletrh sociálních služeb 

V úterý 6. října se konal již 2. ročník Veletrhu sociálních služeb.  

Cílem této akce je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných 

sociálních službách ve městě Svitavy. Tato akce souvisí s celostátní 

akcí Týden sociálních služeb, která je každoročně vyhlášena 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací 

poskytovatelů sociálních služeb České republiky. I naše zařízení bylo 

jedním z poskytovatelů, který se této akce účastnil. Hlavním cílem 

bylo seznámit veřejnost s poskytovanými službami. Kromě toho měli 

návštěvníci možnost zakoupit si drobné upomínkové předměty, které 

vznikají v dílnách Domova a občerstvit se kávou z naší kavárny 

CAFÉ ROZCESTÍ. Prodej i obsluhu zajišťovali naši klienti – zkušení 

prodavači a servírky. 

 Švejcarová Simona 

 manažer kvality 
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Společenská akce pro klienty 

Ve čtvrtek 22.10.2015 jsme se společně s klientky opět sešli a tentokrát 

na akci zvané „Staňte se dnes malířem“. Podstatou této akce byla soutěž 

v malování. V první kategorii měli klienti za úkol namalovat 

nejoblíbenější zvíře, ve druhé pak lidskou postavu, což malovali sl. 

Martinu Smítalovou a nakonec měli za úkol namalovat, co si přejí na 

Vánoce. Všechny obrázky zhodnotila porota a vybrala nejlepší malíře, 

kteří byli oceněni. Všem se akce velmi líbila a už se těšíme na další. 

Švejcarová Simona  

 manažer kvality 
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                                  Informace 2. oddělení 

Pouť ve Svitavách 

Jako každoročně, tak i letos se první neděli v září (6.9.2015) uskutečnila 

pouť sv. Jiljí ve Svitavách. Zúčastnily se jí klientky II. oddělení p. 

Kubánková, p. Voláková, p. Pokorná, p. Pakostová, p. Vystavělová, p. 

Dvořáková, p. Vinklárková, p. Neklová, p. Svobodová, p. Novotná, p. 

Janáková, p. Králová. K vidění  zde bylo mnoho atrakcí, některé pro 

malé děti, jiné naopak pro ty odvážné. Poté, co jsme si prohlédli 

všechny kolotoče, houpačky, dům hrůzy, nebo malou horskou dráhu, 

jsme zamířili na náměstí. Zde se konaly trhy, které k pouti 

neodmyslitelně patří. Některé klientky si koupily na co zrovna měly  

chuť,  jiné zase něco, co jim zůstane na památku. K takovému dni patří 

i hudba, která i tentokrát hrála k poslechu a všem se moc líbila.  

Vyjádření p. Svobodové: „Já jsem si koupila perníkový srdíčko a potom 

andílka u pana Souška pro mojí  sestru Janu. Moc se mi líbily ty balóny 

ve vodě a děti, jak tam skákaly. Mně se to moc líbilo, bylo to hezký.“ 

Ondráčková Kamila, PSS 
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Loučení s létem 

Dne 10. září 2015 se klienti p. Bukovecký, p. Voláková, p. Novotná, p. 

Janáková, p. Kubánková, p. Neklová a p. Erbenová z II. oddělení  

zúčastnili události loučení s létem, které se konalo na chráněném bydlení 

na vile. I léto se s námi rozhodlo rozloučit jak se patří. Celé příjemné 

strávené odpoledne nás nádherně ohřívalo sluníčko. Hlavním programem 

bylo vystoupení divadla „Zlatý klíč“. Herci si připravili nevšední divadlo 

a to se našim klientům náramně líbilo. Také hráli, zpívali a tančili. 

Všichni jsme si s nadšením zatancovali, na parketě byste nenašli kousek 

volného místa. To bylo radosti, smíchu a hlasitého zpěvu. Celé 

odpoledne klienti zakončili opečením párků a poté jsme všichni, nadmíru 

spokojeni, odjeli zpátky k domovu.  Podle mého jsme se s létem nemohli 

rozloučit lépe.  

Vyjádření pana Bukoveckého: „Mně se tam líbilo. Ti klienti se mi líbili. 

Jak zpívali bylo hezký. Taky jsem jedl párky s chlebem.“ 

Ondráčková Kamila, PSS 
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Den otevřených dveří ve Světlance 

Světlanka Svitavy, centrum denních služeb, pořádala dne 24.9.2015 

„Den otevřených dveří“. Někteří naši klienti se šli podívat s klíčovými 

pracovníky. Při vstupu do Světlanky je přivítala paní vedoucí a 

seznámila je s denním programem klientů a ukázala jednotlivé 

místnosti. Nejvíce se klientům  líbila  místnost, která byla vybavena 

starobylým  nábytkem a  dílna,  kde byly namalovány obrazy. Vonělo 

tam dřevo a výrobky ze dřeva, ve velkých  sklenicích  bylo mnoho 

barevných korálků.  Dále jsme viděli jídelnu, kde byla schována  

kuchyňka  za posuvnými dveřmi. 

Panu Bukoveckému se líbila dílna a prostředí Světlanky. Paní  

Voláková  se vyjádřila k místnosti se starobylým nábytkem, že je to 

jako u nich doma, když byla malá. Klientka paní Vystavělová se 

zúčastnila i mše svaté v kostele, která byla sloužena za Charitu. Paní 

Kubánkové i Bukáčkové se líbily výrobky např. náušnice, srdíčka a 

fotografie na panelu, kde byli vyfoceni klienti na různých akcích. Při 

odchodu ze Světlanky se klienti i personál  zapsali do návštěvní  knihy, 

rozloučili se  a šli zpět do Domova. 

Krčmářová Jana, PSS 
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Svatováclavský košt  

Dne 26.9.2015 jsme  se s p. Pokornou, p. Volákovou a p. Kubánkovou 

vydali na Svitavské náměstí, kde se pořádal Svatováclavský košt. 

Prohlédli jsme si veškeré stánky, abychom zjistili, co dobrého si můžeme 

zakoupit. Všichni jsme si nakonec koupili něco dobrého na zub a vydali 

se k podiu, kde měla vystupovat cimbálová muzika „Galán“. Po chvíli 

nám začali hrát pěkné cimbálové písně, některé jsme znali i my, a tak 

jsme si společně s nimi zazpívali. Po krásně stráveném odpoledni jsme se 

vrátili zpět do domova.  

Bartošová Michaela a Krčmářová Jana, PSS 

 

Návštěva Veletrhu sociálních služeb 

V úterý 6.10.2015 se pracovníci 2. oddělení – sl. Poršová, sl. 

Ondráčková, sl. Bartošová, sl. Pohorská, p. Kadlecová vydali společně 

s klientkami - p. Pokornou, p. Neklovou, p. Královou, p. Svobodovou a 

p. Dvořákovou na Veletrh sociálních služeb, který se konal na Fabrice ve 

Svitavách.  

Bylo zde mnoho stánků a hlavním tématem byly sociální služby ve 

městě. Měly jsme možnost zhlédnout speciální zdravotní a rehabilitační 

pomůcky a přístroje ulehčující život lidem s tělesným, sluchovým a 

zrakovým handicapem, nebo se něco blíže dozvědět o mobilu s SOS 

tlačítkem pro seniory a lidi se sníženou soběstačností apod. Velmi se nám 

také líbilo vystoupení žáků ze svitavské Speciální základní školy a  

našich klientů z Domova na rozcestí.  
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Mohli jsme ochutnat z několika druhů nabízeného občerstvení nebo si 

zakoupit některý z vystavovaných výrobků. Tato akce se všem velmi 

líbila. 

Poršová Simona, PSS 

                             

Hodonín u Kunštátu  - 2015 

I letos jsme s  klienty z II. oddělení strávili společnou rekreaci 

v Hodoníně. Pobyt sice trval pouhé  4 dny, ale stihli jsme toho víc než 

dost.  

Každý rok sice jezdíme na začátku podzimu, ale ani jednou nás počasí 

nezklamalo. Stejně tak tomu bylo i letos. Měli jsme možnost chodit na 

vycházky do přírody,  ať už to bylo jen příjemné posezení, nebo celkem 

dlouhý výšlap s klientkou p. Janákovou. Paní Janáková má pohyb 

v přírodě velmi ráda a dokonce měla možnost si pohladit koně, které 

navštěvuje i v Radiměři. 

Některé klientky ocenily posezení pod slunečníky, ostatní zase procházku 

v krásném arboretu, které je součástí rekreačního střediska. 

Všechny klientky si také měly možnost zajít do místní samoobsluhy a 

tam si koupit jak něco dobrého, tak pohledy, které posílaly svým 

nejbližším. 

Neminulo nás ani naše oblíbené opékání špekáčků a jako minulý rok nás 

opět navštívily sociální pracovnice p. Karbanová a sl. Hegerová, což 

velmi ocenily naše klientky. Společně s nimi jsme připravily domácí 

poháry a prožili příjemné posezení.  

 

12 



Dále všem udělala radost návštěva p. ředitelky, která si se všemi klienty 

přijela popovídat a společně jsme se vydali na vycházku do přírody. 

O tom, jak byly klientky spokojené na letošní rekreaci Vás spíš přesvědčí  

pořízené fotografie.  

Krásný podzim vám všem přeje kolektiv II. oddělení. 

Pavlišová Mirka, vedoucí 2. oddělení a odlehčovací služby 
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 Informace z „Domku na rozcestí“ a 3. oddělení 
 

SVITAVSKÁ POUŤ 

První neděli v září se na svitavském náměstí konala tradiční pouť.  

Počasí nám přálo a tak jsme se šli také podívat a snad i koupit něco dobrého. 

Stála tam spousta stánků a všude byla cítit vůně kávy a trdelníku. Hrála 

hudba a lidé se tam procházeli 

v dobových kostýmech. Udělali 

jsem si společnou fotku na 

památku a poté se rozešli mezi 

stánky.  Koupili jsme si něco 

dobrého a poseděli u kávy. 

Dopoledne rychle utíkalo a my se 

pomalu vraceli zpátky na Domek, 

cestou jsem si povídali o tom, co si kdo koupil a jak se mu tam líbilo. 

Dojmy klientů:   

pí. Lukešová Eva: „Bylo to tam pěkný, měla sem tam kávu a koupila sem si 

takový sladký tyčinky, byly moc dobrý. Chodili tam lidi v kostýmech a 

stříleli ze zbraní. Měli to hezky nacvičený.“ 

pí. Budková Terezie: „Bylo tam hezky. Dala sem si kávu a sladkosti. Hrála 

tam hudba a bylo to pěkný.“ 

pí. Šereblová Jaroslava: „Bylo pěkně, udělali jsme si společnou fotku na 

památku. Hrála hudba, kostýmy tam měli na sobě. Dala sem si svařák a 

kupila dobroty. Moc se mi tam líbilo.“ 
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p. Přichystal Jiří: „Svítilo sluníčko, tak to bylo dobrý. Koupil sem si kafe a 

sladkosti. Hrála tam hudba, to byla diskotéka. Fotili sme se všichni. to bylo 

fajn.“ 

Svitavská pouť je za námi, všichni jsme si ji užili a zase máme nové dojmy,  

o kterých si můžeme povídat. Těšíme se na příští rok. 

Klienti a personál Domku na rozcestí 
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

„Chtěla bych se  Vám svěřit, co jsem pěkného zažila. 25. září jsem prožila 

moc hezké odpoledne. Byla jsem se sestřičkou na svitavském stadionu, kde 

se konalo sportovní odpoledne. Byly připraveny různé sportovní disciplíny, 

které jsme si tam všichni mohli vyzkoušet. Házeli jsme velkou číselnou 

kostkou, míč do kruhu a kroužky na malý stojan. 

Když soutěže skončily, tak jsme ještě byli na vycházce na hřišti pro seniory, 

kde jsme si vyzkoušeli různá nářadí na cvičení např. točit s kruhem nebo 

tahat za řetěz.  

Na závěr dne jsme se vydali do kavárny Café Rozcestí, kde jsme si objednali 

občerstvení podle vlastní chutě.  

Bylo to pěkné odpoledne a dlouho budu na tento zábavný den vzpomínat. 

Napsala jsem to, protože jsem nikdy nic tak pěkného neprožila a budu se 

moc těšit, že se ty pěkné soutěže budou zase konat znovu.“ 

Všem, kteří takové pěkné sportovní odpoledne vymysleli, děkuje 

klientka pí. Šereblová Jaroslava z Domku na Rozcestí. 
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                                   Chráněné bydlení a chráněné byty 

Bitovany, Lukavice, Pazucha …….  

Letos opět  - jako každý rok - jsme navštívili místa, kde jsme se narodili, 

chodili do školy, do práce. První zastávka byla na hřbitově v Bitovanech, 

kde má pochované rodiče a prarodiče pan Břicháček. Láďa zapálil svíčku, 

zavzpomínal na maminku a tatínka a jeli jsme se podívat do vesničky 

Lukavice, kde bydlel. Jeho 

„maringotka“ je stále na svém 

původním místě, i když – jak 

jsme se dozvěděli od místního – 

mají o ni zájem myslivci. To 

Láďu moc nepotěšilo. Tak jsme 

nasedli do auta a vyrazili směr 

Slepotice, kde bydlí Láďův 

bratr. Měli jsme štěstí, byl 

doma. Překvapený byl moc, 

bratři se neviděli 8 let.  

Na oběd jsme zajeli do Luže a 

zmoženi dobrým jídlem jsme 

pokračovali v cestě. Pazucha je moc hezká vesnička u Litomyšle, kde 

dlouhá léta bydlela Věrka Lehká. Rodný dům je sice už prodaný, ale i tak 

jsme byli novými majiteli pozvány na návštěvu. Věrka zde také potkala 

pár známých rodáků, popovídala si a nezapomněla všechny pozvat na 

návštěvu na chráněné bydlení.  
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Výlet se vydařil, počasí nám přálo – až moc. Příští rok bychom rády opět 

navštívili známá místa. 

Klienti CHB 

Pospíšilová Barbora, PSS 
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Rekreace klientů chráněného bydlení na Vysokém Poli 

Začátkem září se klienti 

chráněného bydlení vila a M. 

Majerové odjeli rekreovat na 

Vysoké Pole. Počasí bylo na 

jedničku, tak se dalo den využít 

k procházkám po okolí. Byli 

jsme se podívat na ovečky, osly 

i na oboru jelenů. 

Pokud jsme nepoznávali krásy 

okolí, hráli jsme společenské 

hry, nebo rozhýbali tělo při 

házené s míčem. 

Nové síly jsme vždy doplnili 

v místní restauraci, kde jsme se stravovali. Vařili výborně, vše nám 

chutnalo. 

Poslední den jsme vydařenou dovolenou oslavili pohárem, který byl 

sladkou tečkou našeho pobytu zde. 

Příští rok bychom si to rádi zopakovali. 

 

Klienti chráněného bydlení: pp. Grunta, Rcchiladze, Volfová, Hrdá, 

Cimburková, Hanzlíčková, Říhová a Novotná Z. 

Trejbalová Milena, PSS 

Vopařilová Marie, vedoucí CHB  
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Svitavská pouť 

První neděle v září patří ve Svitavách už několik let Pouti ke sv. Jiljí. 

Původní tradice je doložena už od 18 století. Svatý Jiljí patřil k oblíbeným 

světcům zdejší oblasti.  

I my tuto tradici dodržujeme. Od samého rána jsme byli nedočkaví, kdy 

vyrazíme do pouťového reje. Rozdělili jsme se na dvě části. Jedna část 

klientů s pracovnicí šla na pouť 

ráno a druhá část klientů 

s pracovnicí odpoledne. 

Náměstí bylo plné stánků s 

perníky a jinými dobrotami, ale 

nás hlavně zajímali stánky, kde 

se prodávaly dárkové předměty.  

Prošli jsme celé náměstí a každý z nás si koupil něco na zub a dáreček pro 

potěšení sebe nebo svých blízkých. Někteří, vyzkoušeli své štěstí ve 

střelbě na terč a jako odměnu si odnesli pěkný plyšový talisman. Pouť se 

nám všem moc líbila a už teď se těšíme na příští rok. 

Klienti chráněného bydlení byty Dimitrovova, doprovod PSS p. 

Odehnalová Gabriela a Lopaurová Lucie, PSS 
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Výlet do Pardubic 

Dne 17. 9. 2015 jsme uskutečnili dlouho plánovaný výlet do Pardubic. 

Protože jsme byli v Pardubicích i loni a moc se nám tam líbilo, slíbili jsme 

si, že tento rok výlet zopakujeme. A tak se i stalo. 

Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na centrálním bytě, odkud jsme vyrazili, směr 

vlakové nádraží. Koupili si jízdenky, usadili se ve vlaku a hurá do Pardubic, 

města perníku. Cesta nám krásně utekla. V Pardubicích se klientky p. 

Menclová a p. Vařejková odpojily na soukromou návštěvu k příbuzné 

Marušky. My ostatní se vydali na náměstí, kde jsme se zastavili na sladkou 

svačinu v cukrárně. Posilnění a s dobrou náladou se naším cílem stal zámek. 

Opět nás přivítali pávi, jen nám připadalo, že od loňska jich přibylo.  

V slunečném počasí jsme si prohlédli nádvoří a zámecké zahrady. 

Procházku jsme zakončili výtečným obědem. Náměstí, s nesčetnými 

obchody, nám poskytlo možnost nákupu suvenýru na památku. Nyní nás 

čekala už jen cesta na vlakové nádraží. Zde se k nám připojily p. Menclová 

a p. Vařejková.  Zmrzlinou jsme zakončili náš výlet. Nastoupili jsme do 

vlaku, který nás vezl domů. Naše putování po Pardubicích skončilo. 

Klienti CHB Dimitrovova: p. Menclová, p. Vařejková, p. Navrátilová, 

p. Svobodová H, p. Svobodová M., p. Morávek  

Odehnalová Gabriela a Chalupníková Zdeňka, PSS 
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Rekreace Hodonín u Kunštátu 

Rok utekl jako voda a my jsme se těšili, že opět  pojedeme na rekreaci.  

Tentokrát jsme si zvolili Hodonín u Kunštátu. Vyrazili  jsme  úterý 

22.9.2015. Někteří  autem, někteří autobusem. Naše první zastávka během 

cesty  byla v Olešnici, kde jsme se podívali do muzea strašidel. V tajemném  

sklepení  jsme si vyslechli pověsti o místních strašidlech. Také jsme se 

podívali do dílny rodiny Danzingerových, kde se již  více jak 150 let vyrábí 

tradiční modrotisk. Po prohlídce muzea jsme se ubytovali v Hodoníně u 

Kunštátu na Zámečku. Krásné počasí nás vylákalo  na procházku po lese a 

do parku s ruskými kuželkami. 

Druhý den nás čekal výlet do Rudky u Kunštátu do jeskyně Blanických 

rytířů. Nádherné sochy místního rodáka pana Rolínka si zaslouží velký 

obdiv. Součástí areálu je i smyslová zahrada se spoustou různých chrastítek 

a zvonečků. Vše jsme samozřejmě museli vyzkoušet. Moc jsme si to užili. 

Po obědě jsme si prohlédli  zámek v Kunštátě a  krásný den zakončili 

v cukrárně u dobré kávy se zákuskem.  

Ve čtvrtek po snídani jsme při procházce lesem hledali poztrácené věci  od 

Raráška, který nás celý pobyt trošku škádlil a zlobil. Asi jsme si ho donesli 

z muzea strašidel. Vše ale dobře dopadlo, odpoledne jsme zakončili 

v motorestu u kávy a poháru a pak už  nám nezbývalo  než se rozjet zpět 

domů. Rekreace se nám všem moc líbila a těšíme se ,že příští rok zase 

někam vyjedeme 

S klienty CHB ČSA a DIMITROVOVA  

Kadlčíková Alena, PSS 
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Dovolená  klientů  CHB M. Majerové, PSB 

I tentokrát jsme naši dovolenou strávili v malebném kraji Jiráskova 

Hronova, kam jsme jeli 19. 8. – 24. 8. 2015. Už tradičně jsme si jí chtěli 

pořádně užít, tak jsme dlouho plánovali zajímavé výlety a túry po okolí. 

Úmorné teplé počasí nás 

naštěstí opustilo, tak hned 

druhý den jsme vyšlápli 

na 5 km túru na vyhlídku 

Turov – kde se nachází 

bývalý hotel - Jiráskova 

chata. Zde jsme měli 

pěkný výhled k našim 

sousedům do Polska a Orlických hor, kterým vévodí nejvyšší bod Šerlich.  

Na tomto místě jsme si udělali piknik a sebrali všechny síly ke zpáteční 

cestě do kempu. Další 

z našich plánů byla cesta 

do ZOO – Dvůr Králové.  

Tam jsme cestovali 

náročnější autobusovou 

dopravou. Přesedali jsme 

v Náchodě a v Jaroměři a 

ve D. Králové jsme 

přestoupili na městskou dopravu, která nás dovezla přímo na naše cílové 

místo.   
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Vrcholem naší návštěvy ZOO 

byla projížďka safari – 

busem, ten nám umožnil 

africká zvířata vidět pobíhat 

kousek od nás volně. Na 

konci trasy jsme projeli 

dvojitou branou do lvího 

výběhu. Jde o jediné lví 

safari ve střední Evropě. Tento provoz lvího safari, byl nově otevřen 

v červenci 2015. Na závěr výletu jsme si koupili upomínkové předměty, 

pohledy a vraceli jsme se všichni spokojeně do našich chatiček do kempu. 

Třešničkou na dortu na závěr naší dovolené byla návštěva na 

mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci, který je 10 km 

od kempu, kde jsme byli ubytováni. Na letošním 68. ročníku vystupovalo 

21 tanečních souborů z 16 zemí světa. Nadchla nás pestrá paleta tanečních 

krojů. Nejvíc se nám líbilo vystoupení z Kostariky a Peru a dokonalé 

vystoupení dětí do 10 let z Mongolska.  
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Závěr folklorního festivalu 

nám zpestřil jarmark, kde 

jsme měli možnost si 

prohlédnout a zakoupit 

výrobky a laskominy 

našich i zahraničních 

prodejců. Poslední den naši 

dovolené jsme navštívili 

pěknou stylovou hospůdku v Hronově, kde jsme si k obědu objednali řízek 

s hranolky a vídeňskou kávu se šlehačkou. 

Všichni jsme byli nadmíru 

spokojeni, ale museli jsme 

myslet na návrat domů. 

Zpáteční cestování z Týniště 

n. Orlicí do Chocně, nám 

zpříjemnila nová 

bezbariérová vlaková 

souprava – jedna ze tří v 

ČR. Dnes už se všichni 

těšíme na další dovolenou. 

KL CHB MM: p. Lehká V, p. Charvátová M, p. Koutná J, p. 

Hrbatová M,  

PSB : sl. Bednářová J. 

Vymlátilová Marie, PSS 
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Výlet do Letovic na Zámek a na Svojanov 

V pondělí  5. října jsme po snídani nasedli do auta a vydali se do Letovic 

na zámek. Po příjezdu 

jsme si zašli koupit 

vstupenky na prohlídku a 

moc se těšili, že uvidíme 

nové věci. Zámek se 

zatím ještě opravuje a 

některé místnosti byli již 

moc hezké a některé byli 

rozestavěné takže byla prohlídka trochu dobrodružná. Bylo tam spousta 

obrazů a výstava brouků a motýlů. Po prohlídce zámku jsme ještě prošli 

zámeckou zahradu, kde byli domácí zvířata a pštrosy, které jsme mohli 

krmit. Poté jsme nasedli do auta a jeli na náměstí v Letovicích, podívat se, 

co mají pěkného. Někteří klienti si koupili maličkosti. Pokračovali jsme 

v cestě na Svojanov do hospůdky, kde na nás čekalo občerstvení, oběd a 

poslech pěkných písniček. Po pěkném pobavení jsme se ještě domluvili, že 

zajedeme ve Svitavách   na hřbitov. Podívat se na hrob p. Dufkové, kterou 

všichni znali a rádi na ni vzpomínají. 

Tak nám den rychle a příjemně utekl a budeme se těšit na příště. 

Klienti CHB DIM+ČSA              

Dvořáková Karina, Krajčírová Lenka, PSS 
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Rybářské závody – HANDICAP FISH CUP 2015 

,,5. 9. jsme jeli na rybářské závody. Já 

Zuzka Navrátilová, p. Roušarová, p. 

Kopsová, p. Nováková I., p. Břicháček, p. 

Hrbatová, p. Hrdá a pracovnice Bára 

Pospíšilová a Lucka Lopaurová. Závodili 

jsme, kdo chytí větší rybu. Na konci bylo 

vyhlášení, kdo byl na kolikátém místě. 

Skončili jsme třetí. Dostali jsme medaile a 

pohár a dort s rybou. Bylo to tam moc 

fajn.“ 

Navrátilová Zuzana, klientka CHB                                                                                
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Informační okénko služby podpora samostatného bydlení 
 

 

V zimním čísle časopisu Čtyřlístek 

bychom vás, milé čtenáře, chtěli 

informovat o akcích, kterých jsme se 

zúčastnili, o životě klientů služby 

podpora samostatného bydlení a o 

fungování naši kavárny CAFE 

ROZCESTÍ.  

V září nastoupila do provozu dílen na ul. Purkyňova paní Vlaďka 

Blažková. Podařilo se nám využít její tvořivé schopnosti i ke spolupráci se 

službou DOZP, kam dochází ke klientům na individuální či skupinovou 

činnost.  

Uskutečnili jsme společný plánovaný výlet klientů a klientek služeb PSB a 

CHB do Olomouce. Tohoto výletu se zúčastnily také sociální pracovnice a 

bývalí klienti služby PSB. Akci doprovázela bezvadná atmosféra a 

příjemné počasí.  

V měsíci říjnu jsme byli pozváni jako vystavovatelé na Veletrh sociálních 

služeb, který se pořádal ve Fabrice.  

Současně, vedle role vystavovatelů, jsme zajistili i občerstvení ve formě 

kávy a koláče pro ostatní vystavovatele a pořadatele.  
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Naše kavárna na rozcestí procházela v podzimních měsících několika 

změnami. Jednou ze změn bylo zřízení salonku ke kavárně. Prostory 

salonku se budou moci využívat pro společenské akce, oslavy narozenin, 

školení apod. Kapacita salonku bude zhruba 20 míst. Stávající prostory 

naší kavárny jsme vymalovali a připravili tak po zákazníky nové 

„barevné“ prostředí.  

V září navštívila kavárnu Diakonie z Letovic. Klienti této organizace se 

v naší kavárně občerstvili a podívali se, jaké výrobky a co všechno se u 

nás děje. Přislíbili další návštěvu. 

Pomalu se nám blíží čas předvánoční a vánoční. Velice se na něj těšíme, 

jelikož nás čekají jen samé příjemné chvíle.                           

S přáním všeho dobrého Smítalová Martina 

Vedoucí služby PSB 
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                                   Informační sociálních pracovnic 

Regionální karty sociálních služeb 

          V tomto vydání Čtyřlístku bychom Vás chtěly informovat o 

regionálních kartách sociálních služeb. Sociální pracovník služby mapuje 

potřeby zájemců/uživatelů služeb. Na základě zmapovaných potřeb je 

zpracován/aktualizován individuální plán uživatele s cílem řešit jeho 

nepříznivou sociální situaci. V průběhu poskytování sociální služby při 

naplňování individuálního plánu uživatele je v pravidelných intervalech 

zaznamenáno, jak se potřeby uživatele vyvíjí a zda poskytování služby 

směřuje k řešení nepříznivé sociální situace (průběžně, nikoli jen při 

vyhodnocování IP klienta). 

           Jejich smyslem je vymezení požadovaného obsahu jednotlivých 

druhů sociálních služeb a vytvoření jednotného rámce pro kontrolu 

efektivity a účelnosti finančních prostředků vynaložených na poskytování 

sociálních služeb. Regionální karty sociálních služeb stanovují oblasti 

potřeb klienta, na které by měl poskytovatel služby umět reagovat. Karty 

jsou nástrojem každého sociálního pracovníka pro komplexní posouzení 

životní situace zájemce/uživatele, mohou být využity pro vytvoření 

individuálního plánu a jeho aktualizaci. 

Hegerová Jana, Karbanová Lenka, sociální pracovnice 

 

Zdroj: Metodický pokyn k výkonu sociální práce služeb dotovaných 

z rozpočtu kraje a MPSV 
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Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

Paní Miloslava Neklová 

oslavila 26.10.2015 krásných 90 let 
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Společenská rubrika: 
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Klidné prožití vánočních svátků a mnoho 

úspěchů v Novém roce 

přejí všichni klienti a zaměstnanci  

Domova na rozcestí 

 



 

 


