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Vánoční spanilá jízda

Již se stalo tradicí každoroční setkávání obyvatel našich Domovů
s vedením města při takzvané spanilé jízdě. Dne 18.12. nás při spanilé
jízdě navštívil sám primátor města Plzně pan Mgr. Martin Baxa spolu
s vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Alenou Hynkovou. Při návštěvě
nechyběl ani ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně pan
Ing. Vladimír Chuchler. Všichni jsme se společně sešli v odpoledních
hodinách v zahradní jurtě, která vyzařovala vánoční atmosféru.
Pan primátor diskutoval několik desítek minut s obyvateli Domovů
„Kopretina“ a „Petrklíč“. Nejen o věcech, které obnáší jeho post primátora města, ale také o Vánocích, o vánočních zvycích, o tom, jak trávíme
Vánoce v Domovech a jak je bude trávit on sám.
Při závěru příjemné návštěvy se přešlo od povídání k rozbalování dárků.
A protože dárků bylo opravdu hodně, tak se jejich rozbalování chopili
sami uživatelé. Obrovskou radost všichni měli nejen z kreativních potřeb,
ale také ze stolních kuželek, hry Česko pro pamětníky, nových desek
na písničky a nástěnek. Po rozbalení dárků následovalo rozloučení
a osobní popřání. V dalším roce se budeme opět těšit na milou návštěvu
a tímto ještě jednou děkujeme za krásné dárky.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,
před necelými deseti dny skončil kalendářní rok 2013 a svých 365 dnů začal odpočítávat rok nový,
rok 2014.
Na přelomu těchto dvou časových období si jistě každý z nás našel chvíli na zastavení se, na zamyšlení se,
na bilancování uplynulého a na plánování budoucího, a to jak v osobním tak v profesním životě.
Pokud Vaše zamyšlení a bilancování uplynulého roku mělo veskrze pozitivní rysy, pak Vám z celého
srdce přeji, aby i ten letošní rok byl na konci z Vaší strany hodnocen obdobně nebo ještě lépe.
Pokud ve Vašem zamyšlení a bilancování uplynulého roku převládaly negativní rysy, pak Vám
ze srdce přeji, aby na konci letošního roku obsahovalo Vaše bilancování podstatně více pozitivních rysů.
Je samozřejmé, že bilancované konečné množství pozitivních rysů ovlivňujeme převážně svými
rozhodnutími a jejich následným důsledným naplňováním.
Každé úspěšně splněné rozhodnutí nás logicky naplňuje pocitem úspěchu, štěstí, zvyšuje naše
sebevědomí a přispívá k naší dobré náladě; naopak každé nerealizované rozhodnutí nás naplňuje pocitem
neúspěchu, skepse, deprese a vyvolává negativní nálady. To jsou naprosto přirozené lidské reakce.
V mnoha případech je přitom příčina neúspěchu mnohdy založena již ve svém počátku, a to vlivem
prvotního nesplnitelného rozhodnutí. Mnohdy je účinnější zvolit systém postupných menších rozhodnutí, prostřednictvím menších krůčků, nežli vše realizovat jedním rozhodnutím, prostřednictvím jednoho
velkého kroku.
Přeji každému z Vás, aby jste v novém roce při volbě svých rozhodnutí vždy dokázali účinně
posoudit jejich reálnost a aby Vám osobně jejich následné naplňování přinášelo v budoucnu jen samou
radost, optimismus a rozesmáté tváře.
Obdobným způsobem jakým bilancujeme ve svých osobních i profesních životech, bilancuje
uplynulé období zaměstnavatel; obdobným způsobem jakým rozhodujeme ve svých osobních i profesních
životech, rozhoduje i zaměstnavatel o svém dalším směřování, o svých dalších krocích.
Pokud mohu, z pozice statutárního orgánu Vašeho zaměstnavatele, alespoň zběžně bilancovat
právě skončený rok 2013, pak musím velmi pozitivně hodnotit pro mne osobně velmi podstatné
a rozhodující dvě následující věci:
1. I přes velmi složitou ekonomickou situaci v loňském roce nedošlo k jakémukoli omezení péče
o uživatele námi poskytovaných služeb.
2. I přes velmi složitou ekonomickou situaci v loňském roce nedošlo k jakémukoli propouštění
zaměstnanců či omezení jejich platů
Tyto dvě věci byly a nadále budou pro moji osobu zásadním mottem a cílem pro mé další fungování
v rámci naší příspěvkové organizace, a to zejména z následujících důvodů:
1. Každý z našich, a to i potencionálních, uživatelů musí mít jistotu, že v rámci velké Plzně existuje
instituce, která je schopna poskytnout mu kvalitní a ničím neomezenou službu.
2. Každý z našich zaměstnanců musí mít jistotu, že pro něj v rámci fungující organizace existuje
možnost pracovního uplatnění, stejně jako jistotu, že pokud bude svoji práci zodpovědně a dle
požadavků zaměstnavatele vykonávat, nemusí se o své další pracovní působení v rámci organizace
obávat a že dostane za svoji práci od zaměstnavatele řádně a včas zaplaceno.

Naplnění výše uvedených bodů, to je jistota zajištění služeb pro uživatele a jistota zaměstnání pro
se zaměstnavatelem spolupracující a loajální zaměstnance, tvoří mojí osobou prosazovanou základní
filosofii fungování Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace.
Ujišťuji Vás, že tuto filozofii organizace nehodlám opustit ani v právě nastalém roce 2014. V roce,
který před nás, díky Zastupitelstvem města Plzně schválenému rozpočtu Statutárního města Plzeň pro
rok 2014, postavil ještě složitější ekonomické podmínky než rok uplynulý.
Ačkoliv nadcházející složité ekonomické podmínky nutně vyvolají v rámci organizace řadu
organizačních i personálních změn, souvisejících s realizací projektu „Změna 2013 – 2014“, bez jehož
realizace by měla organizace značné ekonomické problémy, ujišťuji na tomto místě všechny naše stávající
zaměstnance, že výše uvedené změny nebudou mít vliv ve smyslu výše uvedeného na množství či kvalitu
poskytovaných služeb, či na ztrátu zaměstnaní některého ze stávajících zaměstnanců.
Každý z cca 20 zaměstnanců, kterého se realizace jednotlivých kroků projektu „Změna 2013 – 2014“
osobně dotkne, dostane ze strany zaměstnavatele nabídku jiného pracovního uplatnění v rámci organizace
a bude čistě na jeho rozhodnutí, zdali se rozhodne v rámci organizace dále pracovat, či zda raději zvolí
své uplatnění mimo organizaci.
Ujišťuji Vás, že jednotlivé kroky realizace projektu „Změna 2013 – 2014“ jsou ze strany vedení
organizace zvoleny realisticky a vlivem nových informací neustále upřesňovány, což znamená, že by neměl
být zásadní problém s uvedením projektu do života.
Věřím, že úspěšná realizace projektu „Změna 2013 – 2014“ bude jedním z hlavních pozitivních
prvků při hodnocení roku 2014 ze strany vedení organizace, jejích útvarů i jednotlivých zaměstnanců.
Obdobným způsobem věřím a osobně velmi spoléhám na pomoc každého z Vás, našich zaměstnanců,
při vlastní realizaci projektu v průběhu letošního roku.
Jsem přesvědčen, že i v tomto případě, stejně jako v řadě případů předchozích, projeví jeden každý
zaměstnanec pozitivním přístupem k realizaci projektu svou loajalitu k zaměstnavateli a že společným
úsilím a vzájemnou spoluprací uvedeme v průběhu letošního roku projekt „Změna 2013 – 2014“
do denního života naší organizace.
Osobně bych Vám, všem jednotlivým zaměstnancům Městského ústavu sociálních služeb
města Plzně, příspěvková organizace, na tomto místě velmi rád poděkoval za Vaši práci vykonanou
ve prospěch našich uživatelů a naší organizace v roce uplynulém, ujistil Vás, že si každého z Vás
osobně i Vámi vykonané práce nesmírně vážím a zároveň vyslovil přání a přesvědčení, že budeme
nadále společně pracovat i v celém právě začínajícím roce 2014.
Přeji Vám, každé z našich zaměstnankyň, každému z našich zaměstnanců, stejně jako Vašim
blízkým do nového roku 2014 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, osobní i pracovní
pohody, stejně jako silně většinově převládající pozitivní rysy při závěrečném bilancování tohoto
právě začatého roku 2014.

S hlubokou úctou

Ing. Vladimír Chuchler
ředitel Městského ústavu sociálních služeb
města Plzně, příspěvková organizace

Advent v „Jitřence“
Rok se sešel s rokem a máme tu zas, ten
krásný předvánoční čas.
4. prosince jsme advent zahájili mikulášskou nadílkou, na které jsme mohli
přivítat i naši bývalou kolegyni Mgr.
Věru Hoťkovou v roli Mikuláše.
Se svým vystoupením nás přišli potěšit
i žáci ze 14. ZŠ. A tak jako každý rok
krásnou tečkou tohoto období bylo
milé setkání s panem primátorem Mgr.
Martinem Baxou a paní Mgr. Alenou
Hynkovou. Na tuto vzácnou návštěvu
jsme se všichni moc těšili. Měli jsme
připravený krátký kulturní program,
tentokrát choreografii na dvě písně
od Jiřího Korna s černými cylindry
a hůlkami. Po tomto vystoupení proběhla vánoční nadílka pana primátora.
Velkou radost nám udělal nový přírůstek do ergoterapeutické dílny - elektrická lupénková pilka.
Odpoledne tentýž den jsme se sešli
i s rodinami našich uživatelů a pokračovali tak v příjemné předvánoční
náladě. Celý den se moc povedl, všichni
jsme si ho užili a vánočně se naladili.
Martina Prošková, DiS.
vychovatelka DS „Jitřenka“

Vánoční vystoupení dětí
Nabídku vystupování dětí ze ZŠ Růžovka na Borech vždy přijímáme s velkou radostí. Dětské tváře projasní náš Domov a jejich
vystoupení je vždy originální. Společně jsme si zazpívali známé
koledy v doprovodu flétny a vyslechli si „vánoční příběh“ také plný
koled. Všem se vystoupení moc líbilo.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Báseň
Tak sešli jsme tady všichni,
jako každým rokem pospolu,
ať se sousedy, s kamarády,
posedět u téhož stolu.
Nadešel sváteční, vánoční čas,
kdy v našem nitru slyšet je srdce hlas.
Ať jsme si, co jsme si, nechme to spát,
a společně pojďme si zpívat a povídat.
O tom jak magický je pro nás ten adventní čas,
jak zvláštní pocity vzbuzuje v nás.
Proč máme chuť zpívat ty koledy známé?
Vždyť ač jsou tak stejné, rádi je máme.

Mikuláš
Každý rok v našem Domově 5. prosince obchází pokoje uživatelů Mikuláš, čert a anděl. Bylo tomu tak i letos, kdy se kolem
třinácté hodiny rozeznělo cinkání řetězů i zvonečků. Z této
nebeské a pekelné návštěvy byli někteří uživatelé nadšeni,
jiní trošku zaskočeni, někteří se dokonce i báli. Každý dostal
za krátkou básničku či písničku malou pozornost od Mikuláše,
ze které byli všichni nadšeni. Již odpoledne si všichni na dobrůtkách pochutnali.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Když zpíváme všichni, je v tónu síla,
a naše myšlenky prostoupí víra,
že ač život někdy nelehký máme,
přece se na sebe občas usmíváme.
A ty chvíle společné, protkané zábavou,
ty ať tu pro nás pokaždé zůstanou.
Když rozkrojím jablko, co měl bych si přát?
Mně přece stačí, když budu si mít s kým povídat.
Ať je to soused, dcera či syn nebo můj kamarád,
dobrovolník, někdo, co já vím.
Chci říct, že samota vráží nám do srdce klín.
Chci si jen povídat, sdílet to s ním,
aby mi naslouchal, je přáním mým.
A tak rozsviť se, stromečku, záplavou světýlek,
myšlenky létají jak křehký motýlek.
Ať tahle pohoda dlouho nám trvá,
to přejeme si Ježíšku každý rok znova.
Dana Macháčková

Advent v „Nováčku“
Adventní čas v „Nováčku“ probíhal v duchu velkých příprav
a těšení se na Vánoce. Uživatelé spolu se zaměstnanci zdobili
prostory Domova, chystali dárky pro své blízké. První velkou
událostí byla návštěva Mikuláše a čerta spojená s diskotékou.
Strach „hříšníků“ rozptýlila nadílka dobrot a následné křepčení
do rytmu hudby. Balíčky sladkostí dostali uživatelé díky daru
sociálního odboru ÚMO 1, za což moc děkujeme.
Druhou velkou událostí bylo tradiční předvánoční setkání rodičů, opatrovníků a přátel. Uživatelé předvedli pásmo nacvičených
písniček a tanečků. Všichni si předvánoční atmosféru užili.
Zaměstnanci a uživatelé DOZP „Nováček“ přejí všem lidem
v novém roce zdraví, spokojenost a uskutečnění osobních přání
a cílů.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

ÚSTAVNÍ ŠTĚDRÝ DEN
v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
Tento sváteční den připadl letos v našem Domově na středu 18. prosince 2013.
Hned po snídani si mohli všichni uživatelé a zaměstnanci vyslechnout přání klidných svátků a poděkování za celoroční spolupráci
od vedoucí Domova Mirky Netrvalové.
Zahájení slavnostního programu proběhlo v 9.45 hodin v jídelně
Domova, kam nás přišel pozdravit a popřát úspěch a zdraví do nového roku starosta ÚMO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. V 10 hodin
vystoupilo Duo Angelorum ve složení mezzosopranistka a houslistka
Vítězslava Pajerová a harfistka Katarína Ševčíková. Zazněly skladby
jak světových autorů, tak i české koledy. Tento koncert uzavřel
dopolední část svátečního programu.

Ve 14.15 hod. následovalo oficiální předání darů uživatelům našich
obou Domovů. Dary osobně předaly dvě zástupkyně Magistrátu
města Plzně paní Srpková a Herinková.
Po slavnostní večeři jsme se v 17 hodin opět sešli v jídelně. Program
zahájil divadelní spolek, který působí při ZUŠ T. Brzkové a pod
vedením bývalého herce Zdislava Prince představením Vánoční sen.
Tři děvčata z Tanečního klubu SK Plzeň ve věku 12 let předvedly
za zvuku hudby ukázky moderní gymnastiky. Následovala přehlídka
tanců v podání dvou tanečních párů z Kolosea Dance Team Plzeň.
Ukázky standardních a latinsko-amerických tanců byly uvedeny
krátkými vstupy o historii a vývoji daného tance. Uživatelé byli
uneseni, jak estetickou vizáží, tak taneční technikou obou párů.
Celodenní slavnostní program uzavřelo vystoupení dechového
souboru ZUŠ Skvrňany Plzeňanka pod vedením Romana Kopeckého.
Mladý soubor vnesl do našeho Domova svěží náladu umocněnou
koledami, které si rádi zazpívali i naši uživatelé.
Terapeutky DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Solná jeskyně
V roce 2013 jsme uskutečnili řadu výletů z našeho
Domova. Mezi poslední roku 2013 jsme zařadili
dva výlety do Solné jeskyně ve Fakultní nemocnici
Plzeň-Bory.
Tato jeskyně má kapacitu 6 osob a právě z tohoto
důvodu jsme museli uskutečnit výlety dva, neboť
zájem byl značný. Příjemné prostředí, teplý zdravý
vzduch a blahodárné účinky na zdraví si jeli
naši uživatelé vyzkoušet na „vlastní kůži“ dne
25. listopadu a 2. prosince. Relaxace na pohodlných lehátkách s příjemnou hudbou byla pro
všechny velkým zážitkem.
Bc. Lucie Březáková
ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Ústavní Štědrý den
Vánoční atmosféra, která už řadu dní panuje v Domovech,
vyvrcholila dne 17.12., kdy se v Domovech „Kopretina“
a „Petrklíč“ konal Ústavní Štědrý den. Již od rána byly nazdobeny stoly vánočními ubrusy a svícny, ozdobené stromy
svítily a chodbami Domovů se linuly známé melodie vánočních koled a vůně cukroví. V dopoledních hodinách jsme se
všichni společně sešli ke zpívání koled za klávesového doprovodu paní Evy Skalové. Na závěr zpívání se s uživateli sešli
i všichni zaměstnanci a společně si zazpívali písničku Veselé
Vánoce. Poté všichni zaměstnanci dostali od uživatelů sladké
balíčky. V podvečerních hodinách všichni společně usedli
k štědrovečerně prostřenému stolu, kde nechyběla rybí polévka, bramborový salát s řízkem a dárkový balíček. Všichni
si Ústavní Štědrý den velmi užili.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Návštěva Mikuláše,
čerta a anděla
Ani naše Domovy, „Kopretinu“ a „Petrklíč“, neminuli
Mikuláš, čert a anděl, kteří nás přišli navštívit 5. prosince v odpoledních hodinách. Všichni obyvatelé se
mohli potěšit z jejich návštěvy. Při návštěvě si společně
zazpívali koledy nebo si dali předsevzetí do nového
roku. Mikuláš, čert a anděl navštívili všechny pokoje
v obou Domovech a každému po nich zůstal sladký
dárek.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Vánoční trhy
Pátek 13. je pro někoho smolný den, pro některé
je to den jako každý jiný. Vydali jsme na Vánoční
trhy na náměstí v Plzni. Hned na začátku jsme si sáhli
na „andělíčka“ - pro štěstí. Stánky s různými věcmi
nás nezaujaly tolik, jako oslík, poník, ovečky a kozy
nedaleko nádherného dřevěného betléma. Velká zima
nám nedovolila prohlédnout si všechny stánky, ale
uživatelé byli nadmíru spokojeni.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Mikuláš a čert v Domově

Den 5.12.2013 byl v našem Domově ve znamení
mikulášské obchůzky spojené s nadílkou.
Na Domově „Čtyřlístek“ a „Sedmikráska“ obešli
všechny pokoje Mikuláš s čertem a potěšili všechny
uživatele. Mikuláš vlídným slovem a sladkou
nadílkou, čert svými žertovnými kousky. Letos
sice bez anděla, i tak měla tato tradice svůj půvab.
Terapeutky DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Adventní trhy
Jako každý rok i letos jsme navštívili s několika našimi
uživateli adventní trhy na náměstí Republiky. Zde jsme
si prohlédli stánky s vánočním sortimentem a dále práci kovářů, kteří na místě, u výhně, předváděli ukázky
tradičních kovářských prací a svých výrobků. Nejpůsobivějším dojmem byl ale letos, kromě betléma z živých
zvířat také betlém vyřezávaný. Dřevěné postavy lidí
i zvířat v životní velikosti – zhotovené každý z jednoho
kusu dřeva a nasvětlenými jesličkami s malým Ježíškem
působily opravdu dojemně. Velmi nás všechny potěšilo
setkání s našimi malými kamarády z 81. MŠ, kteří u nás
v Domově shodou okolností, spolu s dětmi z 51. MŠ, den
před tím vystupovaly s Mikulášskou besídkou.
K dotvoření vánoční atmosféry přispělo ochutnání horkého vánočního punče.
Terapeutky DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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