JITŘENKA
Únor 2018

Únorová voda - pro pole škoda.

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke
kamnům s ušima.

Teplý únor - studené jaro, teplé léto

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

4.1.2018

Místo setkání :

společenská místnost A3

Přítomní pracovníci :

Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele,
vedoucí úseku přímé péče a sociální pracovnice
Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku

Přítomní obyvatelé :

28 klientů

Přivítání klientů
Přání všeho nejlepšího do nového roku

Na společném setkání bylo projednáno:
Rekonstrukce domova začala.
S tím je spojeno:
- větší prašnost i hluk
- omezení pohybu v areálu domova (stavební zábrany, stavební buňky…)
- jezdí zde spousta automobilů (stavba, technické služby, dodavatelé)
- pohybuje se zde hodně cizích lidí
Dbejte proto, prosím, zvýšené opatrnosti. Teď v zimě je další riziko, že překážky
na cestě nebudou pod sněhem vidět, hrozí riziko uklouznutí, zakopnutí, pádu.
Stavební práce budou probíhat denně mezi 6:30 a 19:00 hodinou.

Bohužel bude nutný stavební zásah i do kuchyně, kterou budeme muset asi na
měsíc uzavřít a zajistit náhradního dodavatele stravy včetně všech diet. S
možnými dodavateli jednáme.
Od 27.11.2017 máme sníženou kapacitu. Z původních 200 lůžek klesla kapacita
na 159 lůžek.
V průběhu první poloviny roku dojde k avizovanému navýšení úhrad za stravu.
Jsme nuceni přistoupit k tomuto kroku z důvodu neustálého zvyšování nákladů na
potraviny.
U recepce jsou již instalovány nové samootevírací dveře. Zatím ale není dořešen
bezbariérový vstup, protože po vestavění dveří zůstaly dva malé „schůdky“, které
v dohledné době odstraníme.
Od 1.ledna 2018 funguje recepce v nepřetržitém provozu, tedy 24 hodin denně.
Toto je z důvodu zajištění většího bezpečí vás klientů i zaměstnanců.
Od ledna 2018 dochází opět k plošnému navýšení důchodů.
V termínech 12. - 13.1. a 26. – 27. 1. 2018 proběhnou prezidentské volby.
Oslovujeme teď všechny klienty, kteří nemají trvalé bydliště tady v domově,
abychom jim zajistili možnost volit zde.

Zapsala: Erika Jarůšková
V Moravské Třebové dne 4.1.2018

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

31.1.2018

Místo setkání :

společenská místnost A3

Přítomní pracovníci :

Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele,
vedoucí úseku přímé péče a sociální pracovnice

Přítomní obyvatelé :

31 klientů

Přivítání klientů

Na společném setkání bylo projednáno:
Od 1.3.2018 dojde k navýšení úhrad za stravu. Výše úhrad za ubytování zůstává
stejná.
Částka za stravu je stejná od 1.3.2014, k jejímu navýšení dochází tedy přesně po
4 letech. Jsme nuceni navýšit úhradu za stravu z důvodu neustále se zvyšujících
cen za potraviny (mléčné výrobky, pečivo, vajíčka, máslo…), zvyšujících se
nákladů na energie (voda, plyn, elektřina) a také vzhledem ke zvyšujícím se
mzdám.
Strava je nově stanovena částkou 143,-Kč na den. Výsledná částka je tedy
navýšená

celkem

o 456,-Kč měsíčně, jde o jednotnou částku, navyšuje se

všem stejně.
Dle zákona o sociálních službách jsou maximální částky povolené za úhrady 170,Kč za stavu a 210,-Kč za bydlení. V našem domově máme nejvyšší úhradu za
ubytování (a to v jednolůžkovém pokoji se sociálním zázemím) ve výši 186,-Kč.

Nejnižší úhrada za ubytování činí 112,-Kč (a to v pětilůžkovém pokoji bez
sociálního zázemí).
Dle tohoto srovnání jsou naše úhrady stále relativně velmi nízké, na což nás
opakovaně upozorňují také zástupci Krajského úřadu Pardubice a také členové
inspekčního týmu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Od 1.3.2018 dochází také k navýšení vratek za neodebranou stravu při pobytu
mimo

domov

a to z 80,-Kč na 84,-Kč
Platí, že pokud výše důchodu někoho z vás nebude dostačující na pokrytí těchto
nákladů, výše úhrad se mu bude ponižovat. Ze zákona vyplývá, že vám musí
zůstat částka ve výši 15% z důchodu pro vlastní potřebu. V případě, kdy je důchod
nedostačující, snažíme se domlouvat s rodinou. Rodiny klientů se v mnoha
případech finančně podílejí na úhradě nákladů.
Změna se promítne do Smlouvy. Nebudeme řešit dodatkem, ale podepíšeme
s Vámi nové znění Smlouvy.

Od 1.1.2018 došlo k drobným změnám ve znění Domácího řádu.

Od února 2018 se mění termín výplaty důchodu. Na doporučení České zprávy
sociálního zabezpečení vyplatí pověření pracovníci zůstatek důchodu vždy 15.
dne v měsíci. Připadne-li den splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, vyplácí se zůstatky až následující pracovní den (tedy vždy následující
pondělí).

Od 25.5.2018 začne platit tzv. GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
angl. General Data Protection Regulation) Jedná se o novou revoluční legislativu
EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR představuje nový
právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co
nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně
osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online
služeb, které zpracovávají data uživatelů.

13.2.2018 proběhne Masopust. Nebude mít podobu takovou, jak jste zvyklí
z minulých let, ale vrátíme se k tradičnímu masopustnímu veselí. Domovem
projde průvod masek v doprovodu hudby. Budeme rádi, pokud vyjdete ze svého
pokoje a s průvodem se pozdravíte. Kdo bude mít zájem, může se samozřejmě
připojit. Masky navštíví osobně pouze ty klienty, kterým jejich zdravotní stav
neumožní vyjít z jejich pokoje ven. Masopustní maškary chystají pro každého
malé překvapení.

Zapsala: Erika Jarůšková
V Moravské Třebové dne 31.1.2018

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 10.1.2018
Přítomni - počet klientů: 27
- zaměstnanci domova: Ilona Bednárová, Bc. Romana Holasová, Marie
Topinková
Zápis:
Paní Bednárová klienty přivítala, popřála do nového roku hlavně hodně zdraví.
Dotazy na klienty:
Jak jste se měli přes svátky? Chutnalo Vám? Co jste říkali na zelňačku, kapra a
salát?
- Ano, chutnalo, bylo to všechno výborné!
A co pečená kačena a štěpánská?
- Maso bylo výborné, šťavnaté. Mohlo by být častěji.
Nově byly na jídelníčku špenát s bramborovými noky. Co jste na ně říkali?
- Noky byly dost tuhé.
A ještě se zeptám na balíčky, letos jste dostali balíček na Mikuláše, na Vánoce a
včera ještě takový „vyrovnávací balíček“.
- To jsme byly moc spokojeni. Balíčky byly skvělé.
- Tak to jsme opravdu moc rádi, že jsme Vás trochu potěšili.

Zápisy ze sešitů z jednotlivých oddělení:
- Kukuřičná kaše nám nechutnala.
- Už ji nebudeme vařit

- Je zde pochvala ještě z Martina – Výborná pečená kačena
- Děkujeme. Původně měla být husa, ale nakonec jsme zvolili kačenu a byla
to myslím dobrá volba. Jsme rádi, že chutnalo.

- Vaříte výborně. Chutná mi tu všechno jako domácí.
- Tak to opravdu moc děkujeme. To je naším cílem a máme velikou radost,
že se nám to podle vašich slov daří.

- Uzené stehýnko, co bylo k večeři, byla opravdová pochoutka
- Děkujeme, vyřídíme v kuchyni.

Přání klientů:
- Bramborák

a

- Pečené kroupy
- Zabíjačková polévka červená
- Dukátové buchtičky

lečo

Připomínky klientů:
- Mrkvový salát byl špatně nastrouhaný. Mrkev byla příliš tvrdá a moc
dlouhé kousky.
Ano, toho si jsme vědomi. Máme zakoupený nový krouhač na zeleninu.
Slibujeme, že strouhání vychytáme a vylepšíme tak, aby se vám čerstvé saláty
dobře jedly.

- Po Vánocích byl v pátek na oběd perník. Přes svátky jsme byli všichni
přeslazení a moc se to nehodilo.
Dobře, příště po Vánocích necháme první pátek slané jídlo.

Představení jídelníčku na únor. Zazněla jedna připomínka, a to aby se vepřová
játra nahradila kuřecími.
Představení jídelníčku do konce ledna. Byl přijat bez připomínek.

Děkujeme, že jste přišli, mějte krásné dny a těšíme se zase za měsíc. Se všemi
připomínkami i přáními se na nás můžete obracet kdykoli.

Zápis provedla: Erika Jarůšková

V měsíci lednu nastoupili do domova pro seniory:
Eduard Kroupa

z

Moravské Třbové

Jarmila Pappová

z

Moravské Třebové

Libuše Čechová

z

Moravské Třebové

Marie Staříková

z

Borušova

Marie Otáhalová

z

Moravské Třebové

Marie Čepilová

ze

Starého Města

V měsíci lednu zemřeli:
Alois Kopecký
Milada Srovnalová
Eduard Kroupa

Svátky – Únor
4.2.

Jarmila – Grossová, Halbrštátová, Pappová, Sýkorová

8.2.

Milada – Brachová, Rychlá

11.2. Božena – Holešinská, Seidlová, Štefková
15.2. Jiřina – Vágnerová, Kumstýřová
20.2. Oldřich – Němec
22.2. Petr - Krúpa
Narozeniny - Únor
2.2.

Marie Navrátilová

7.2.

Irma Kladivová

9.2.

Judita Kothajová

10.2. Hana Potyšová
13.2. Josef Nečesánek
14.2. Jan Václavek
15.2. Marie Musílková, Otílie Horáková
16.2. Stanislav Barák, Blanka Švecová
21.2. Jana Pavlišová, Josef Ošťádal
22.2. Jiřina Kumstýřová
24.2. František Dorazil, Ludmila Dvořáčková
28.2. Anna Illová

Vzpomínka na koncert v kapli.
16.12. vystoupil soubor zpěváků z řad klientů a zaměstnanců Domova pro
seniory v kapli zaplněné diváky. Stalo se tradicí, že tento koncert pořádáme v
předvánočním čase. Tentokrát nás potěšil velký zájem o naše vystoupení.
Atmosféra byla velice pěkná a díky p. Stejskalovi, který celý koncert opět
zaznamenal kamerou a pan Mareth film zpracoval na DVD, jste mohli vidět a
zavzpomínat. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem zpěvákům za velice
dobrou práci při nácviku a krásný přednes programu. Pokud bude zájem, tak se
zase sejdeme.
Děkuji Jarmilka Stejskalová

Volnočasové aktivity
5.1.2018 Tři králové
Každým rokem zavítají k nám Tři králové ani letos tomu nebylo jinak.
Děti ze ZŠ Palackého pod vedením pana učitele Jarůška.
Pásmo pěkných básniček a vánočních písniček předvedly děti pro potěšení
našim klientů a kdo mohl, přispěl na sbírku Tří králů.

Harmonikář
Pan Jindřich Palla nás kontaktoval s přáním uspořádat pro naše klienty malý
„koncert“. Velice mile nás tím překvapil a moc rádi jsme ho u nás 23.1.2018
uvítali. Zaplnili jsme společenskou místnost do posledního místečka a čekali.
Vystoupení pana Pally bylo opravdu velmi krásné. Hrál písničky známé i méně
známé, zpíval a hrál také na přání. Klienti se se zpěvem přidávali a panovala
velice milá atmosféra. Kdyby nás netlačil čas, asi bychom zpívali ještě teď.
Vystoupení pana Pally mělo obrovský úspěch a věříme, že jsme se neviděli
naposledy.
Erika Jarůšková

Úhrada dle typu ubytování
v domově pro seniory
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění
V měsících je počítáno s průměrem 30,4 dnů.

Budova A
Typ ubytování

Budova A
5 – lůžkový pokoj

denní (Kč)

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

112,00 ubytování

3404,80

255,00 celkem

7752,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

119,00 ubytování

3617,60

262,00 celkem

7964,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

119,00 ubytování

3617,60

262,00 celkem

7964,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

126,00 ubytování

3830,40

bez sociálního zázemí celkem
Budova A
5 – lůžkový pokoj

se sociálním zázemím celkem
Budova A
4 – lůžkový pokoj

bez sociálního zázemí celkem
Budova A
3 – lůžkový pokoj

měsíční ( Kč)

bez sociálního zázemí celkem
Budova A
3 – lůžkový pokoj

269,00 celkem

8177,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

142,00 ubytování

4316,80

285,00 celkem

8664,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

133,00 ubytování

4043,20

276,00 celkem

8390,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

169,00 ubytování

5137,60

312,00 celkem

9484,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

146,00 ubytování

4438,40

289,00 celkem

8785,00

strava

143,00 strava

4347,20

ubytování

186,00 ubytování

5654,40

se sociálním zázemím celkem
Budova A
2 – lůžkový pokoj

bez sociálního zázemí celkem
Budova A
2 – lůžkový pokoj

se sociálním zázemím celkem

Budova A
1 – lůžkový pokoj

bez sociálního zázemí celkem

Budova A
1 - lůžkový pokoj

se sociálním zázemím celkem
Platnost od 1.3.2018

329,00 celkem

10.001,00

Mgr. Milan Janoušek, ředitel

