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JDEME NA TO SPOLEČNĚ I V ROCE 2012
Rok 2012 přinesl pro nás všechny nemalé změny.
Ne vždy je ale hodnotíme jako příjemné. Není nic
nového, že se Evropa potýká s vleklou ekonomickou
krizí. Česká republika není izolovaná, a tak, nechceme-li se dostat do problémů jako např. v Řecku, musíme
se přizpůsobit i my novým ekonomickým podmínkách.
Již několik let se proto uplatňují některé bolestné kroky,
které bez rozdílu vnímáme dost negativně, protože
se týkají našich peněženek a rodinných rozpočtů.
Zavádění těchto opatření však není ušetřena ani naše
organizace. Vyjmu-li z nich to, které nejvíce ovlivní hospodaření naší organizace v tomto roce, je jím zvýšení
DPH z 10 % na 14 %, a to u nakupovaných potravin pro
výrobu stravy pro naše uživatele, dále u nákupu tepla
(vč. přípravy teplé vody) a vody (vodné a stočné). Vyšší
DPH se projeví také u nákupů stavebních a montážních
prací, příslušenství a u oprav v pobytových zařízeních,
kde lze vzhledem k charakteru sociálního bydlení
uplatňovat sníženou sazbu DPH. Protože nemáme
z titulu naší činnosti možnost uplatnit nárok na odpočet
daně na vstupu, veškeré zvýšení DPH nás přímo zatíží
ve výdajích za jednotlivé nákupy. Bohužel jsou tato
opatření doprovázena i obecným zvýšením prodejních
cen těchto komodit, a tak dopad do našeho rozpočtu
je o to významnější.
Velmi citlivě každý z nás vnímá v rodinném rozpočtu
zdražení potravin, vody a dálkového tepla. Neustále
rostou ceny energií, zejména elektřiny a plynu, zvyšují se
ceny pohonných hmot. Logicky toto vyvolává řetězovou reakci a zdražování všech navazujících činností.
Často však zapomínáme, že se to netýká jen naší
„vlastní kapsy” a že se to projevuje stejně i v našem
zaměstnání. Bereme to jako naprostou samozřejmost,
že se o to „někdo” postará.
Jak se tyto změny dotknou hospodaření naší organizace?
Jen pro představu. Vycházíme-li ze skutečné spotřeby
za rok 2011, lze očekávat v letošním roce jen z titulu
DPH tyto dodatečné výdaje oproti loňskému roku:
❚ nákup potravin
cca 530 tis. Kč
❚ spotřeba tepla a TUV cca 165 tis. Kč
❚ spotřeba vody
cca 60 tis. Kč

U spotřeby vody se k tomu musí ještě připočítat výrazné
zdražení ceny vodného a stočného, které včetně změny
DPH činí celkem 22 % a celkově (vč. změny DPH) to pro
nás znamená při stejné spotřebě jako v roce 2011 další
výdaj o 367 tis. Kč. Také u stavebních a montážních prací,
příslušenství a u oprav pobytových zařízení lze podle
rozsahu nákupů očekávat vyšší výdaj o cca 400 tis. Kč.
Nemůžeme však počítat s tím, že nám náš zřizovatel
na všechno přidá. I město řeší shodné problémy a po
změně rozdělení daní mezi velká města a obce má
o pětinu menší příjmy oproti loňsku. Musíme proto
sami hledat v našem hospodaření organizace efektivní
řešení a najít cesty úspor.
Co z toho pro nás všechny vyplývá? Hlavně bychom
se měli v práci chovat, jako kdybychom hospodařili
doma. Určitě v našem bytě nenecháme zbytečně téct
vodu, neotevřeme déle okno při současném topení,
než je potřeba k vyvětrání, nebudeme svítit a topit
tam, kde nejsme, apod. Týká se to ale i pobytu našich
uživatelů. Například si snadno spočítáme, že jedno
osprchování při spotřebě vody 50 litrů nás stojí 4,17 Kč.
Necháme-li ale protékat vodu, může být spotřeba dvojnásobná i více. Čištění zubů při protékající vodě (cca
10 litrů) nás přijde na 0,83 Kč. Říkáte si, že to nic není?
Když to ale vynásobíme 365 dny a počty uživatelů jsou
to již tisíce korun, které můžeme ušetřit jen tím, že neprotéká zbytečně voda. Stejné je to i se spotřebou tepla.
Stačí opravdu málo. Nepřetápět, naučit se efektivně
a účinně větrat, optimalizovat teploty v místnostech
a netopit tam, kde to není potřeba. Nezanedbatelné
úspory lze docílit například i tím, že nejsou zbytečně
zapnuty různé elektrické spotřebiče (televizory apod.).
Zdá se vám to jako bezvýznamné? Jenže kolik takových
spotřebičů na zařízeních využíváme, zapojených třeba
jen v pohotovostním režimu? To je jeden z důvodů,
proč byl také vydán zákaz používat v zaměstnání
soukromé spotřebiče zaměstnanců.
Co říci závěrem? Nebuďme lhostejní k plýtvání. Jsou
to naše společné peníze, které můžeme efektivněji
využít pro naše uživatele, ale i pro nás zaměstnance.
Ing. Jaroslav Plas
vedoucí útvaru „Ekonomické oddělení” MÚSS Plzeň

Zooterapie v rámci naší sociální služby
Zooterapie je léčebná a výchovná metoda, která má dlouhou tradici.
Podle literatury jsou první zmínky o léčebném využití zvířat doložené již
v 9. století. V Anglii byla v roce 1792 založena klinika pro duševně nemocné,
kde aktivizovali pacienty pomocí péče o zvířata.
Zooterapie je rozšířena ve 20. století nejen v USA, Kanadě, ale i v řadě
evropských zemí, především v Anglii, Německu a Belgii. U nás se tento obor
rozvíjí od 90. let minulého století.
Zooterapie je samostatný vědní obor, který se zabývá formami terapeutického
využití zvířat.
V DS Jitřenka se zabýváme zooterapií již řadu let. Využíváme ji jako podpůrnou metodu, která příznivě ovlivňuje psychický rozvoj uživatelů, řečové
aktivity i sociální začleňování. Přítomnost zvířat snižuje u uživatelů psychické
napětí, zmírňuje stres, stimuluje a aktivizuje poznávací schopnosti.
Canisterapii využíváme již šestnáctým rokem. Za tu dobu se u nás vystřídaly
dvě generace plemene bígl, v současné době máme k dispozici malého
jorkšírka. Občas nás navštíví maltézský psík, king charles španěl a malá
boxerka. V nejbližší době se řady našich pejsků rozšíří o štěně plemene
japan chin. Toto plemeno je používáno i jako asistenční pes. Všichni tito
psi jsou z rodin našich zaměstnanců, kteří s nimi v DS s uživateli i pracují.
Samozřejmostí je, že jsou psi řádně očkovaní, pravidelně odčervovaní a jsou
pod veterinárním dohledem. Uživatelé se seznamují s péčí o psa, pomáhají
s krmením i venčením během vycházek. Rádi pod dohledem s pejsky komunikují a hladí je. Kontakty vyhledávají i uživatelé s autistickými rysy.
Další formou zooterapie, kterou využíváme je ornitoterapie. Jedná se o terapii pomocí ptáků. Využívají se k ní především papouškové. Opět řadu let
chováme v DS andulky. Uživatelé je pozorují, krmí. Dvakrát se nám podařilo
odchovat i mláďata, naposled loni na konci roku jsme měli pět mláďat.
Protože jako terapeutická zvířata mohou působit i jiná drobná, doma
chovaná zvířata, měli jsme rybičky, chováme morče, vodní želvy a africké
šneky Achatiny.
Se zooterapií máme jen dobré zkušenosti. Přispívá k aktivizaci uživatelů,
pomáhá k pozitivnímu naladění psychiky a ke zlepšení celkového psychického rozpoložení. Uživatelé mají vytvořený i pěkný vztah k přírodě.
Na základě našich zkušeností si někteří uživatelé pořídili psa i domů.
Mgr. Věra Hoťková, vedoucí zařízení Denní stacionář „Jitřenka”

MY TŘI KRÁLOVÉ
JDEME K VÁM…
V pátek 6. ledna navštívily DS „Kopretinu” a DZR „Petrklíč”
děti z křesťanské třídy MŠ. Přišly v převlecích Třech králů
a moc jim to všem slušelo. V čele průvodu šla jedna z holčiček
a nesla velkou Betlémskou hvězdu. Všichni jsme společně
zazpívali známou píseň: „My tři králové jdeme k vám, …“
a pak paní učitelka napsala nad dveře posvěcenou křídou
K + M + B 2012, abychom celý letošní rok byli všichni zdraví
a spokojení. Křesťanská třída s sebou přinesla také Tříkrálovou
sbírku, pod záštitou Charity. Kdo mohl a chtěl, přispěl podle
svých možností. S dětmi jsme si popovídali, jak se jim líbí
v nové školce, do které se musely během podzimu přestěhovat.
Navzájem jsme si popřáli vše dobré do nového roku a domluvili si vzájemnou spolupráci pro příští měsíce.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč”

VÁNOČNÍ DÁREK
Uživatelky našeho Domova „Sněženka”
se v pátek 20. ledna 2012 rozhodly „zprovoznit” vánoční dárek, který ve formě
pečící trouby obdržely od Magistrátu města
Plzně.
Při přípravách na pečení skoro každá
uživatelka zavzpomínala na časy, kdy doma
pekla různé dobroty a těšila tím své blízké. Při dopoledních aktivitách uživatelky
Domova tvořily z těsta rohlíčky a postupně
dávaly péci do trouby. Po celém Domově
to vonělo, takže odpolední ochutnávky
se zúčastnili uživatelé v hojném počtu.
Podával se čaj a káva a všichni měli skvělou náladu. Všem velice chutnalo a už se
těší na další povedené dobroty.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut
DZR „Sněženka”

Zimní procházka
Letošní zima byla doposud mírná a ve středu 11. ledna 2012 nám
počasí dopřálo vyjít do Borského parku na krátkou procházku.
Oblékli jsme si zimní kabáty a s chutí jsme vyšli. Někteří uživatelé
byli procházkou tak nadšeni, že jsme je nemohli s ostatními
ani dohnat. Pro větší bezpečnost uživatelé při vycházce použili
vozíky, které jim sloužily většinou jako opora. S červenými
tvářemi a dobrou náladou jsme se vraceli zpět do našeho Domova,
kde je přece jen větší teplíčko.
Bc. Lucie Březáková, Květa Kroužková, Pavlína Korandová
ergoterapeut a fyzioterapeutky DZR „Sněženka”

KONCERT „SLAVÍKŮ”
Na konci roku 2011 navázaly Domov pro seniory „Sedmikráska” a Domov
se zvláštním režimem „Čtyřlístek” spolupráci se studenty Západočeské
univerzity v Plzni, kde studují na pedagogické fakultě, na katedře hudební
kultury. Nabídli nám tři koncerty pro první pololetí roku 2012, vždy
s odlišnou tématikou a my jsme plni očekávání přijali.
V pondělí 9. ledna jsme je přivítali poprvé. Repertoár tvořily výhradně
lidové písně. Studenti svůj zpěv doprovázeli na piano, akordeon a drobné
hudební nástroje. Nadšení uživatelé je za profesionální výkony odměňovali
potleskem a závěr koncertu se neobešel bez přídavku.
Koncert ,,Slavíků“ byl pro všechny zúčastněné pohlazením po duši.
Pěkný zážitek si odnášeli nejen naši uživatelé, ale i vystupující studenti.
Děkujeme a těšíme se na další setkání s nimi.
Kolektiv ergoterapie, DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”

SPOLEČENSKÁ
HRA „BINGO”
V měsíci lednu se uživatelé DS Kopretina
a DZR Petrklíč setkali ve společenských
místnostech v obou budovách. Společně
jsme si zahráli zajímavou hru Bingo.
Spousta z nás si ještě pamatuje její úspěšnou televizní verzi. Tato společenská hra
zlákala všechny soutěživé uživatele. A tak
nám brzy byly prostory obou společenských místností těsné. Pravidla hry se
nezdají moc složitá, důležitější je štěstí
ve hře, ale hlavně štěstí při výběru těch
správných čísel.
Pro každého ze zúčastněných byl připraven
malý dárek, který podle ohlasů všechny
potěšil. Určitě si společné dopoledne při
této hře brzy zopakujeme.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut
DS „Kopretina”, DZR „Petrklíč”
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