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ARTETERAPIE

Jarní prázdniny v „Nováčku“
Jarních prázdnin využili obyvatelé DOZP „Nováček“ a uživatelé denního stacionáře Jitřenka k uspořádání společného maškarního karnevalu
v jídelně Domova. Byly k vidění masky romantické, poetické, pohádkové
i strašidelné. Všem to náramně slušelo, hlavně když se roztančili v rytmu
hudby. Byly sice vyhodnoceny čtyři nejzdařilejší masky, ale pochvalu
a sladkou odměnu dostali úplně všichni.
Jana Kryčová, ved. útvaru výchova DOZP „Nováček“

První setkání uživatelů na arteterapeutickém kroužku se konalo
10. března 2015 v keramické
dílně v odpoledních hodinách.
Uživatelé se seznámili s programem hodiny a byl jim vysvětlen
význam slova arteterapie. Dále,
co se od nich očekává, co jim
tento kroužek umožňuje a jaké
jsou možnosti uplatnění. Toto vše
se dozvěděli od terapeutky Lenky
Lohrové, která kroužek povede
po celý rok.
První hodinu si uživatelé vyzkoušeli techniku vpouštění barev
do mokrého podkladu s následným obtisknutím. Vnímavost
barev a svobodné volby tahy
štětců, se promítly do kompozic
výtvarného díla. Uživatelé byli
spokojeni a navzájem si ukazovali svoje výtvory.
Terapeutky DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“

MDŽ

Jelikož v našem Domově ctíme tradice,
naši mužští klienti se rozhodli potěšit
naše dámy malými dárečky. Proto tedy
pánové všem ženám osobně své výtvory
předali a popřáli jim krásný Den žen.
Obdarované uživatelky neskrývaly své
nadšení, a již se těší, až budou moci
toto krásné gesto mužům oplatit.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

Návštěva
z Exodusu
Na středu 18. března jsme se všichni
již dlouho těšili. Do našeho Domova zavítali členové občanského
sdružení Exodus spolu se svými
originálními výrobky. Naši uživatelé
se sešli ve veselé náladě a tvorba
mohla začít. Tentokrát si naši uživatelé osvojili ubrouskovou techniku, s jejíž pomocí tvořili originální
dekorační prkénka. Zanedlouho již
uživatelé zdobili své pokoje či chystali tento výrobek jako milý dárek
pro své blízké. Návštěvu jsme si opět
velmi užili a již se těšíme na další.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

III. ročník Seniorského Lycea
Dva dny před koncem měsíce února, se už jako dosud dvakrát, sešli
zájemci o absolvování deseti přednášek III. ročníku Seniorského Lycea.
Z pouhých zájemců se po pár minutách stali frekventanti, kteří byli
právoplatně zapsáni do letošního běhu. A byli nejen zapsáni, ale také
obdrželi studentské průkazy. Prvním, kdo se jim do průkazů podepsal,
nebyl nikdo jiný než náš velmi dobrý známý a dá se říci tradiční spolupracovník a někdejší prezident Rotary klubu JUDr. Dobroslav Zeman.
III. ročník má podtitul „CESTY“ a pan doktor dal všem přítomným
možnost nahlédnout do vzpomínek na podzimní cestu po Německu.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Zooterapie
Již podruhé v tomto roce (19. března) navštívila uživatele DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ skupina canisterapeutů se svými úžasnými
čtyřnohými pomocníky - šesti psy a třemi kočkami. Postupně navštívili
všechny uživatele, kteří měli zájem si krásná zvířata pochovat, pohladit nebo se nechat chvilku zahřát jejich příjemným teplem a to buď při
skupinové, nebo individuální terapii. Naši uživatelé jsou vždy po zvířecí
návštěvě radostní, uvolnění a pro pár chvil zbavení starostí a bolestí.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Terapie DS „Kopretina“ a „DZR Petrklíč“

V DS „Kopretina“ jsme 16.3.2015 oblékaly velikonoční
vajíčka do vlněných kabátků a pak jsme je zdobily
různými krajkovými motivy.

Výroba nepečených zákusků ze sušenek BeBe, které
jsme slepovaly krémem. Společné kuchtění proběhlo
18.3.2015 v DS „Kopretina“.

Patton
Memorial Pilsen
Návštěva Lochotínské cukrárny
Dne 12.3.2015 se uskutečnila dlouho plánovaná návštěva Lochotínské
cukrárny. Naši přátelé z DS „Sedmikráska“ a z DZR „Čtyřlístek“
pro nás a naše uživatele připravili příjemně strávené odpoledne.
Za poslechu příjemné hudby jsme si pochutnali na kávě a lahodném
jablkovém závinu, který pro nás tamní uživatelé upekli. Nechyběla
ani radostná setkání, plná vzpomínek na „staré dobré časy“. V průběhu celé návštěvy panovala přátelská atmosféra a jako dáreček jsme
si každý odvážel keramické srdíčko pro štěstí. Odpoledne jsme si velice
užili a již se těšíme, až naše přátele pohostíme u nás v Domově.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

V úterý 24. března 2015 jsme se spolu
s uživateli vydali do muzea Patton
Memorial Pilsen, které je vzpomínkou
na osvobození města Plzně a jihozápadu Čech. Nechyběl profesionální
výklad, předměty denní potřeby,
dobová výstroj, fotografie a spousta
dalších zajímavostí z období druhé
světové války. Tento naučný výlet
nám přinesl spousty nových poznatků
a informací. Těšíme se na další kulturní zážitek.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

Kluby - 1. díl

Na počátku roku jsme uvedli do terapeutické praxe
čtyři různé terapie jako takové. Terapie jsou věnovány
tomu, nač je každá terapeutka Ergoterapeutického
oddělení DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
zaměřená a nač má odpovídající vzdělání či kurz.
Konkrétně: Muzikoterapeutický klub, Taneční klub,
Arteterapie, Zdravotní cvičení a Klub Vzpomínka
(reminiscence). Kromě Zdravotního cvičení probíhají kluby s měsíční pravidelností a docházejících
uživatelů může být maximálně 6 - 8, s tím, že se
budou obměňovat v turnusech. V 1. dílu tohoto
miniseriálu představujeme klub Arteterapie.
Terapeutky DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Supervize
DC ADRA Plzeň
V úterý 3.3.2015 v 16 hodin jsme
se sešli v zázemí (odd. Ergoterapie)
přijímající organizace dobrovolnické
služby s dobrovolníky DC ADRA Plzeň
na pravidelné supervizi. Přítomní
byli kromě dobrovolníků a terapeutek
také supervizor pan Jan Libotovský
a vedoucí Dobrovolnického centra
Stanislav Valenta. Atmosféra těchto
setkání bývá tradičně pohodová,
i když i dobrovolnická služba má svá
úskalí a dobrovolníkům náleží obdiv
za to, jak se s nimi srovnávají, kromě
času, jež službě věnují.
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Masopustní veselí
Masopustní veselí v DS „Kopretina“ a v DZR „Petrklíč“ provázel
rej dětských masek, mohli jste potkat malé princezny, rytíře, víly,
loupežníky, čarodějky, vodníky a taky masky z moderních příběhů,
jako je spider-man, Zoro atd. Děti se nejenom předvedly ve svých
kostýmech, ale také nám zazpívaly několik hezkých písniček. Navštívily
nás 27.2.2015 a postupně se vystřídalo asi na 60 dětí ze 6. tříd,
ze sousední mateřské školky pod vedením jejich učitelek.
Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí.
Jeho termín se určuje podle Velikonoc, a protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února
až do 7. března. Jiný název pro masopust je také fašank, fašinek,
ostatky, voračky, karneval, nebo prostě bláznivé dny. Mezi tradiční
masky, které se objevovaly každoročně, patřil např. medvěd, kobyla,
bába s nůší, kominík se žebříkem a kozel.
A odkud tento svátek pochází? Jeho kořeny sahají až do bájné řecké
mytologie. Synem řeckého boha Dia a jeho milenky Semely byl dle
řecké mytologie Dionýsos, který byl uctíván jako bůh plodnosti, vína
a nespoutaného veselí. K jeho poctě se konaly mnohé velkolepé slavnosti. Jedná se tedy o pohanský svátek.
Terapie DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Zpívání s panem Míkou
a KARAOKE
3. března 2015 mezi naše uživatele opět zavítal harmonikář pan Míka, který spolu s terapeutkami doprovodil
zpěvem a již zmíněným nástrojem pohodové chvíle
v Hudebním salonu. Zřejmě proto, že se uživatelé sešli
po relativně dlouhé době, byl salon nabytý k prasknutí.
Několikatýdenní přerušení způsobené chřipkovou epidemií ale zdaleka neubralo na nadšení a radosti zpívajících.
Další podobná příležitost se naskytla 24. března, kdy jsme
pro naše uživatele uspořádali KARAOKE. Tentokrát
se nezpívalo v oddělení Ergoterapie, ale v jídelně
Domova. Po počátečních rozpacích se dokonce někteří
sami chopili mikrofonu a vedli všechny zúčastněné
ve zpěvu vybraných písní. Nadšení obyvatelé Domova
se rozcházeli do svých pokojů s otázkou, kdy se opět
sejdeme ke společnému zpěvu?
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Návštěva cukrárny
Obyvatelé DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ přivítali
první teplé dny návštěvou oblíbené cukrárny, kde si
již tradičně pochutnali na zmrzlinových pohárech,
dortíkách a kafíčku. V cukrárně byly dvě skupiny
uživatelů a to 10. a 11.3.2015. Společný čas naplněný
přátelskou atmosférou utekl jako voda a naši obyvatelé
se spokojeně vrátili do svého domova.
Terapie, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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