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KONFERENCE ZDRAVOTNÍCH
A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PZSS
V ROCE 2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 přivítalo Statutární město Plzeň druhou konferenci poskytovatelů pobytových
sociálních služeb pořádanou odbornou společností Gratia futurum 913. Akce se konala v prostorách
restaurace „Na Spilce“ Plzeňského pivovaru pod záštitou náměstkyně primátora pro školství a sociální
věci města Plzně paní Bc. Evy Herinkové, která společně s Ing. Vladimírem Chuchlerem, ředitelem
MÚSS Plzeň, celou konferenci zahájila.
Pokračování na straně 2.

KONFERENCE ZDRAVOTNÍCH
A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PZSS
V ROCE 2018
Dokončení ze strany 1.
Konference se zúčastnilo 150
zástupců domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem
z celé České republiky. Mezi
hlavními hosty, kteří na konferenci
vystoupili, byli představitelé odborné
společnosti Gratia futurum 913,
aby účastníky seznámili s aktuálními
novinkami z prostředí pobytových
sociálních služeb.
V rámci hlavního dopoledního
programu hovořil Mgr. Petr Jirásek
o legislativních změnách týkajících se
PZSS, poté společně s JUDr. Petrem
Haluzou o úhradové vyhlášce v kontextu nálezů Ústavního soudu ČR
a Ing. Petr Boťanský promluvil
o podmínkách v úhradových dodatcích jednotlivých pojišťoven na rok
2018. Ing. Radek Žádník pak představil výsledky jednání Gratia futurum 913 s pojišťovnami, porovnal
podmínky úhrad z období 20162018 a představil strategii GF 913
pro další roky.
V dalším programu konference
hosté slyšeli také přednášku na téma
diskriminace „nesíťových“ poskytovatelů sociálních služeb a MUDr.
Libor Svět vysvětlil, jak postupovat
v případě vypořádání předběžných
úhrad za rok 2017. Své zkušenosti
CHČR s vyúčtováním pobytových
služeb za rok 2016 sdílela Bc.
Ludmila Kučerová, DiS. a mluvilo
se také o změnách zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
a jejím dopadu na PZSS.

Nechybělo ani téma revizní činnosti
ZP a zveřejňování zvláštních smluv
a legislativní změny účinné od 1.
ledna 2018. V závěru konference se vystupující věnovali tématu
příplatků za směnný provoz a moderované diskusi.
V pátek 26. ledna 2018 se pak
uskutečnilo ještě dopolední jednání společníků GF 913. Pro zájemce
byla navíc po práci připravena
zábava v podobě prohlídky Plzeňského pivovaru.
Co je odborná společnost
Gratia futurum 913?
GF 913 je profesním sdružením
poskytovatelů pobytových sociálních
služeb. Založena byla v roce 2015
a sdružuje právnické osoby - poskytovatele sociálních služeb a odborníky z řad fyzických osob. Cílem
tohoto sdružení je jednat s odpovědnými zástupci institucí, vést odbornou a konstruktivní diskuzi a ve
finále dosáhnout na změnu systému,
která zlepší postavení poskytovatelů
sociálních služeb a narovná podmínky ve financování zdravotní péče
napříč celým systémem.
Pořadatelé konference:
Městský ústav sociálních služeb Plzeň
a Gratia futurum 913
Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

Volný čas
aktivně
V lednu jsme díky nově
pořízeným pomůckám rozšířili
možnosti rehabilitačního a aktivizačního vyžití našich uživatelů. Nově je k dispozici rotoped
s možností procvičení horních
i dolních končetin. Tento cvičební stroj je pojízdný, využijí
ho uživatelé jak z lůžka, tak
z invalidního vozíku. Dále jsme
pořídili ergoterapeutický stůl
pro procvičování motoriky horních končetin a zlepšení manipulačních dovedností. Uvedené
pomůcky se těší velké oblibě
a uživatelé mohou využívat svůj
volný čas aktivně a to nejen
za přítomnosti zaměstnanců,
ale i samostatně, například
o víkendech či s rodinnými
příslušníky.
Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost,
DZR „Sněženka“

Zdravotní klauni v „Nováčku“
V pondělí 15. ledna navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením
„Nováček“ zdravotní klauni s projektem Kutálka. Kutálka je speciální
projekt pro děti s kombinovaným postižením, který vznikl v Holandsku.
Něžné představení kombinuje jednoduchý příběh s živou hudbou (kytara,
flétna) a několika málo rekvizitami, mezi něž patří především hromada
klíčů všech tvarů a velikostí. Klauni zhudebnili a zazpívali jméno každého
účastníka včetně personálu.
Hudební produkci doprovázeli všichni rytmickou hrou se svazky klíčů.
Kutálka je představení velmi vlídné a laskavé, závěrečným společným tancem
po sobě zanechává ovzduší radosti.
Uživatelé a zaměstnanci DOZP „Nováček“ touto cestou děkují klaunům
projektu Kutálka a paní Marii Láska, která je velkou kamarádkou našich
uživatelů a na uskutečnění programu se významnou měrou podílela.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

Nová muzikoterapie
V našem Domově patří muzikoterapie neodmyslitelně k pravidelně nabízeným a praktikovaným aktivitám. Uživatelé ji rádi
navštěvují a velmi aktivně se do ní zapojují. S novým rokem jsme
rozšířili tuto aktivitu o pravidelné návštěvy pana Josefa Pospíšila.
Pan Pospíšil přichází se svou harmonikou, uživatelům vždy
představí písničku, autora nebo místo odkud přišla a poté si ji
s nimi zazpívá. Zájem je velký, proto se muzikoterapie odehrává
v naší největší společenské místnosti, tedy v jídelně Domova.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Relaxace
pod hvězdami
Uživatelé Domova pro osoby se
zdravotním postižením „Nováček“ mohou opět využívat svoji
relaxační místnost. Jedná se
o speciálně upravenou místnost,
ve které mohou využívat různé
technické vybavení k multismyslové stimulaci a relaxaci. Jedná
se o vodní vyhřívané lůžko,
aroma lampu, solnou lampu,
zrcadlovou kouli, projektor s olejovými kotouči, různé světelné
koule, lampy apod. Pobyt v relaxační místnosti může být spojen
s bazální stimulací a provázen
příjemnou relaxační hudbou.
Nově je celá místnost vymalovaná tak, že po stěnách se
vznášejí obláčky a na stropě
je úžasné hvězdné nebe. Celou
výmalbu nám vytvořil kreativní
malíř, pan Zdeněk Rolko.
Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí
útvaru, DOZP „Nováček“

Čtvrteční
Cukrárna
Nečekali jsme, že to přijde tak brzy
po Vánocích! Nejednomu uživateli
se však zastesklo po domácím moučníku! Slovo dalo slovo, kuchařinky
byly zmobilizované v tu ránu a ve
čtvrtek dopoledne stály v plné polní
před „cukrářskou dílnou“, aby se podílely na přípravě dobrot. V prvním
případě to byly rumové koule,
které se s vervou a láskou chystaly.
Rumová atmosféra přispěla ke skvělému výrobku.
Za čtrnáct dní pak přišel na řadu
dvojbarevný moučník, po kterém
se zaprášilo nedlouho po otevření
cukrárny. U voňavé kávy a v dobré
pohodě, při přátelském setkání se
není čemu divit.
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách pro
nepedagogickou činnost,
DZR „Čtyřlístek“

Bublinky
Nový rok jsme odstartovali v našem Domově vystoupením dětí ze sborečku
Plzeňské bublinky 50. MŠ v Plzni. Děti dorazily 8.1.2018 v odpoledních
hodinách v doprovodu svých rodičů a učitelek již podruhé a opět nás pobavily svým krátkým poutavým představením, tentokrát příběhem o příchodu
Tří králů. Příběh nás velmi zaujal nejen svým dějem, ale i kostýmy, písničkami
a celkovou pozitivní energií. Děti si pro naše klienty připravily malou pozornost
a na oplátku se od nás dočkaly bouřlivého potlesku i sladké odměny. Děkujeme
za krásně strávené odpoledne a těšíme se až nás „bublinky“ znovu navštíví.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Zpíváme pro radost

Tak jako vloni jsme i tento nový rok 2018 zahájili společným zpěvem velmi oblíbených lidových písniček,
ale i písní jiných žánrů. Děkujeme paní Svatce Novákové, učitelce hudební umělecké školy, že i v tomto roce
bude pravidelně docházet do našeho Domova a doprovázet naše uživatele na elektrických klávesách.
Po vánočních koledách jsme se opět naladili na krásné české melodie. Mezi nové písně, které s námi paní
Svatka nacvičuje, patří např. „Praha je krásná“. Tato melodie je v rytmu tanga z filmu „Štěstí pro dva“,
nebo trampské písně v country stylu „Na břehu Niagáry“ či „Pod tou skálou, kde proud řeky syčí“. Naši
obyvatelé se ke společnému zpívání scházejí rádi a mohou se i v tomto roce těšit na další příjemné chvíle
se společnou písničkou.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

S klubem cestovatelů
do vzdálené Brazílie
V našem klubu cestovatelů jsme přivítali 16.1.2018
studentku SZŠ Zuzanu, která nám přišla promítat
a vyprávět své zážitky z Brazílie, která se stala
na deset měsíců jejím druhým domovem.
Slečna Zuzana se zúčastnila výměnného programu
mládeže neziskové mezinárodní organizace Rotary
Internacional. Jako výměnná studentka prožila v této
zemi jeden školní rok, kdy navštěvovala brazilskou
střední školu a byla ubytována v brazilských rodinách.
Tak měla možnost poznávat místní kulturu, zvyky
a také se seznámit s mentalitou místních lidí. Výměnný
studentský program organizace Rotary Internacional
je obecně zaměřen na rozšíření vzdělání, znalostí
a získání životních zkušeností ze zemí celého světa.
Našim uživatelům se cestopis s promítáním velmi líbil
a slečně Zuzaně Bartoškové za pěkně připravenou
prezentaci děkujeme.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Koncert skupiny
„CITY BAND“
V našem Domově byl 26.1.2018 uspořádán koncert
populárních písní z dob mládí našich uživatelů. Přivítali
jsme skupinu „CITY BAND“ ve složení pan Roman Audes
a pan Čestmír Kunc. Hudební výkony pana Romana,
který hrál na elektronické klávesy a pana Čestmíra, který
zpíval, byly opravdu profesionální. Jejich vybraný repertoár se setkal s velmi dobrou odezvou u našich obyvatel.
Zazněly šlágry z padesátých let jako „Marína, to jméno
mám rád“, „Jdi za štěstím“, „Kávu si osladím o trochu víc“
od Karla Gotta, „Jen pro ten dnešní den stojí za to žít“
od R. A. Dvorského, nebo „Život je jen náhoda“
od J. Voskovce a J. Wericha. Velký potlesk sklidila skvěle
reprodukovaná árie z opery „Nabucco“ s názvem „Šátek
je vzkaz“, od Giuseppe Verdiho. V rytmu valčíku se nesla
nepsaná plzeňská hymna „Plzeňský regiment“ se známým textem „Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo
vždycky radost pohledět...“ pro mnohé, kteří pamatují
kde stávala plzeňská kasárna 35. pěšího pluku, je tato
písnička milou vzpomínkou. Za hudební zážitek a příjemně strávený společný čas panu Romanu Audesovi
a panu Čestmírovi Kuncovi děkujeme.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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