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Terapie malbou

Plavání v „Jitřence“

Středy patří v DS „Jitřenka“ plavání. Jsme rozděleni do skupin podle
toho, kdo radši plave a kdo se radši vyhřívá ve vířivkách. Skupinky
se pravidelně střídají, a když nám nevyjde středa, jdeme v úterý.
Všichni si návštěvu Bazénu Slovany užíváme. Plavčíci jsou na nás moc
milí a půjčují nám žížaly do vody pro plavce, kteří potřebují ve vodě
oporu. Kromě plavání ve velkém bazénu chodíme také do divoké řeky,
a když se nám z ní už točí hlava, jdeme se vyhřát do vířivky a uvolnit
ztuhlé svaly. Na to skvěle pomáhají také trysky v dalším malém vyhřívaném bazénku. V současné chvíli máme plavání pozastaveno kvůli vysoké
nemocnosti, ale jen co vykoukne první jarní sluníčko a skončí období
chřipek, opět se vydáme brázdit vody bazénu na Slovanech.
Pavla Kadlecová, DiS., PSS, DS „Jitřenka“

V únoru jsme se v našem domově
věnovali mnoha činnostem. Tolik
očekávané jaro jsme se rozhodli
přivítat ve zbrusu novém kabátě
a veselými barevnými dekoracemi.
Osvojili jsme si techniku pletení
košíčků, vyráběli jsme společně
karnevalové masky a hlavně jsme
malovali. Uživatelé tvořili v malých
skupinkách za poslechu relaxační
hudby a linoucí se vůně aromatických olejů. Náš Domov se proměnil
doslova v ateliér a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Svými
výtvory byli mnohdy překvapeni
i samotní uživatelé, někteří se
rozhodli o svá díla podělit i s ostatními. Mohla tedy vzniknout malá
výstava ve společných prostorách.
Výsledek můžete posoudit sami.
Ergoterapie DZR „Sněženka“

Na zdraví!

...do slova a do písmene
Přestože chřipka zastavila pravidelné aktivity na terapii, nenechali
jsme se zaskočit.
V rámci individuálních návštěv
jsme zavedly službu „Ovocný bar“.
Využily jsme vitamínových zdrojů,
kterých bylo na každém pokoji
dost, a namíchaly jsme společně
dnes tolik oblíbené smooti. Jablka,
mandarinky, banány, kiwi, každý
podle své chuti, doplněné minerálkou případně čajem. Pochutnaly
jsme si a zároveň doplnily tolik
potřebné vitamíny.
Takže ještě jednou „Na zdraví“.
Radoslava Zahradníková
DS „Sedmikráska“

Ta naše písnička česká, ...
„Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce
kytička, vyrostla ta naše písnička“ ... se sborově ozývalo na DZR
„Petrklíč“ a DS „Kopretina“ a ještě mnoho dalších oblíbených
lidových písniček z Moravy, Slezska i z Čech. S našimi obyvateli si
přišla zazpívat a zahrát na klávesy učitelka hudební umělecké školy,
paní Svatka Nováková. Navštívila nás již třikrát a naposledy 23.2.2015.
Paní Nováková nám přislíbila do budoucna další spolupráci a naši
uživatelé se mohou těšit na společně strávený čas s písničkou.
Šárka Bartošková, terapeutka DZR „Petrklíč“, DS „Kopretina“

Recept
z DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Šneci na sladko, nenechte se mýlit,
tito pečení šneci jsou z listového těsta
a samých dobrot. Naši obyvatelé se
po krátké odmlce opět sešli 11.2.2015
ke společnému pečení a jedinou ingrediencí, s kterou měl každý přijít,
byla dobrá nálada, která pomohla
vytvořit přátelskou atmosféru.
Naši uživatelé připravili jednu
nádivku z jablek, brusinek a oříšků
a druhou z vanilkového pudinku,
kokosu a mandlí. Sladkou náplň
rozprostřeli na vyválené listové těsto,
které zabalili a rozkrájeli na kolečka,
která po upečení připomínají šneky.
Kuchařkám se jejich společná práce
zdařila a odměnou jim byla mimo
šneků samotných i pochvala a poděkování od všech, kterým chutnalo.
Šárka Bartošková, terapeutka
DZR „Petrklíča“, DS „Kopretina“

Fašank, Voračky, Ostatky,
prostě Masopust
„Masopustní veselice veselá je převelice...“
Byť je již po Popeleční středě, nemohli jsme si u nás v Domově nechat ujít masopust. Masopustní rej a veselice se konal ve středu 25. února 2015. Ve 14 hodin, kdy byla jídelna DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ naplněná uživateli
téměř k prasknutí, vešel do ní halasný průvod masek (laufer, Turek, bába se
selkou a kominík) a došel až ke „starostce naší obce“, tedy k vedoucí Domova,
s prosbou o svolení k masopustnímu veselení a rejdění. Svolení bylo laskavě
uděleno a nic nebránilo tomu, aby vzali hudebníci v čele s Otou Hellerem do
rukou svoje instrumenty a oblíbenou hudbou pobavili nedočkavé uživatele.
Každý dostal ještě výbornou koblihu a kafíčko.
„Jemine, jemine, masopust pomine,
Jemine, domine, masopust pryč!
Masopust přestane, růženec nastane,
Jemine, jemine, masopust pryč.“
Radka Vondrášková, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

PŘÍPRAVA NA MDŽ
I v našem Domově se připravujeme na blížící se MDŽ. Naši mužští
klienti se rozhodli potěšit naše ženy vlastnoručně vyrobeným originálním dárkem. Letos jsme se rozhodli vytvořit dekorační ozdoby,
které jistě dámy potěší. Zvolili jsme závěsné sádrové odlitky s jarní
tématikou. Páni byli velice snaživí a již se těší na brzké předání svých
osobitých děl.
Ergoterapie DZR „Sněženka“

Dění v DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Měsíc uplynul jako voda a my jsme opět přivítali naše staré známé, čtyřnohé
kamarády z organizace Pomocné tlapky. Na středeční dopoledne 4.2.2015
se stali dva psi a dvě kočičky středem pozornosti našich uživatelů. Při skupinové canisterapii mohli naši obyvatelé sami na sobě pocítit léčebné účinky
psích jazýčků a užít si kartáčování jejich huňatých kožíšků. Zdálo se,
že hlazení, drbání a mazlení se psím přátelům zamlouvá. Ani obyvatelé
na pokojích nepřišli zkrátka a vypadalo to, že i našim chlupatým návštěvníkům
se pobyt v měkkých peřinách zalíbil. Myslím, že toto setkání bylo pro naše
obyvatele milým a vítaným zpestřením jejich každodenního života.
Šárka Bartošková, terapeutka DZR „Petrklíč“, DS „Kopretina“

100. narozeniny
Dne 6.2.2015 oslavila své 100. narozeniny další obyvatelka našeho
Domova paní Marie Česalová.
Přestože byl v Domově z důvodu chřipkové epidemie vyhlášen zákaz
návštěv, udělali jsme výjimku a umožnili paní Česalové, aby své
úžasné jubileum oslavila spolu se svými blízkými.
S gratulací se připojili i zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení
a samozřejmě i vedoucí Domova paní Mirka Netrvalová a ostatní
zaměstnanci.
Přestože je oslavenkyně trvale upoutána na lůžko, překvapila všechny
zúčastněné veselou myslí a dobrou náladou. S radostí a zájmem přijala
všechny květiny, dárky a především dobroty, které jí přichystala jak
rodina, tak zaměstnanci Domova. Všichni byli potěšeni pozitivním
myšlením, nadhledem, smyslem pro humor a upřímnými projevy
spokojenosti paní Česalové.
Ještě jednou všichni srdečně gratulujeme a přejeme nadále veselou
mysl a především pevné zdraví!!!
Bc. Iveta Zimmermannová, sociální pracovnice DZR „Čtyřlístek“
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