
Zpravodaj
Číslo 3/2020

m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Ocitli jsme se v těžké dObě
Dovolím si říci, že se strany naší vlády jsme se ocitli sami - bez  
potřebných dezinfekčních prostředků, bez ochranných pomůcek, 
bez pomoci. asi nemá cenu popisovat, jak těžké je ochránit naše 
uživatele a co všechno musíme denně udělat, abychom naše pro- 
středí udrželi jako bezpečné. Dovolím si ale pár slov k základnímu 
elementu naší činnosti - k zaměstnancům.

ADRO, děkujeme!
S humanitární organizací ADRA naše zařízení 
spolupracuje už několik let. Opět se ukázalo, 
že dobrovolnictví má široké srdce. 
Vedoucí dobrovolnického centra v Klatovech, 
pan Nikola Novák, nás v těchto těžkých dnech 
taky navštívil a přivezl nám látkové roušky,  
které pro nás dobrovolníci ušili. Děkujeme  
a těšíme se, až opět budou členové ADRY  
trávit volné chvíle s našimi uživateli.

Daša Čábalová,  
vedoucí pracovníků pro základní výchovnou 

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Hybným motorem sociálních služeb  
je člověk. Bez lidského elementu 
poskytovat sociální služby nelze. 
Člověk je na začátku i na konci  
procesu, člověk jako jednotlivec,  
ať už zaměstnanec nebo uživatel.  
Paragrafy, nařízení, směrnice a stan- 
dardy jsou nakonec jen tou omáč- 
kou okolo. Tím nesnižuji jejich dů- 
ležitost, ale když dojde na „lámání 
chleba“, opravdu podstatné nejsou. 
Ve chvíli, když jde o zdraví a život, 
nahradí papíry solidarita, kolegia- 
lita, sounáležitost, obětavost, nasa- 
zení a lidskost.  
Zaměstnanec DZR „Čtyřlístek“ je  
- dovolte mi to vyjádření - zvláštní 

tvor. Dovede mě vytočit k nepří- 
četnosti (a já jeho jistě také), dove- 
de mi hrát na nervy, umí vyvádět 
spoustu „ptákovin“. Ale jakmile  
dojde na krizi, a v tomto případě  
na velkou krizi, stává se z tohoto 
zaměstnance bytost vpravdě neuvě- 
řitelná. Bere si další a další služby,  
vyžene potenciálně rizikového part- 
nera k rodičům nebo ke kamará- 
dům, aby v tom ostatní nenechal, 
zapomene na sváry a neshody,  
na kritický nedostatek čehokoliv 
odpovídá „neboj, to zvládneme!“  
a k tomu všemu se zvládne usmívat 
a žertovat.
Nesmírně si vážím jednoho každé- 
ho z vás, bez ohledu na pracovní 

pozici, kterou zastáváte - jednoho 
každého z vás, který je v této ne- 
lehké době člověkem v tom pravém 
slova smyslu. Moci se na někoho 
spolehnout, moci mu důvěřovat,  
požádat ho o pomoc a vědět,  
že splní své povinnosti a ještě mi- 
lion věcí navíc je komodita, která  
se nedá nikde koupit. Těžko se  
hledá a v podmínkách sociálních 
služeb ještě hůře oceňuje. 
Tím vším chci vyjádřit hluboký 
respekt k vám a říci vám, čím jste. 
Nadějí v šílené době, nadějí, že to 
všechno zvládneme a budeme se 
zase vzájemně láskyplně vytáčet  
k nepříčetnosti, nadějí, že bude 
zase lépe.
Chci, abyste věděli, jací jste. Jestli  
to totiž nevíte, jste prostě skvělí  
a jste tím, čím se prezentujeme  
veřejnosti. Vy totiž opravdu „umíte 
pomáhat!“

Bc. Eva Žípková, vedoucí útvaru 
DZR „Čtyřlístek“



velikonoce tak trochu jinak
velikonoce jsou bezesporu především největšími křesťanskými svátky, 
které během roku slavíme. mnoho lidí má velikonoce také spojené  
s příchodem jara a očekáváním slunných dnů a celkovým probuzením  
spící přírody. ty letošní velikonoce jsou ale jiné, je to čas, kdy se vkradl  
neviditelný nepřítel s názvem coviD - 19, který je zákeřný a nevy- 
počitatelný. s obavami sledujeme, jak se vir šíří téměř celým světem.  
v této nelehké době je naší prioritou, co nejzodpovědněji ochránit nej- 
více zranitelnou skupinu, kterou jsou právě  senioři. navzdory neznámé 
budoucnosti a plížícímu se strachu, se snažíme naše uživatele uklidňovat 
a velikonoční období co nejvíce zpříjemnit. 
Naši obyvatelé se věnují velikonočnímu tvoření, jež následně slouží k výzdobě  
našeho Domova. Nástěnky ve společenských místnostech jsou ozdobeny  
velikonoční koláží s plastickými jarními květy sněženek a narcisů, s motivy  
pestrobarevné slepičky a bělostného beránka a s malovanými kraslicemi,  
jakoby byly jen tak nedbale rozhozené v trávě. Další výzdobou jsou veliko- 
noční zajíci vyrobení ze skleněných lahví, různých odstínů hnědé vlny  
a polystyrenových koulí. Zajíci jsou několika velikostí a slouží jako součást 
velikonočního aranžmá s čerstvě vzrostlým osením a mechem posetým  
malovanými vajíčky. Naši výtvarníci také malují a vystřihují jemné dekora- 
tivní velikonoční motivy z papíru, které po zatavení do folie budou zdobit  
okna našeho Domova. Také letos jsme nezapomněli zasít obilná zrna  
a sledovat, jak svěže zelené obilné výhonky hustě vyplňují skleněné misky,  
které budou ozdobou jídelních stolů. Malování vajíček je nejoblíbenější  
velikonoční tradicí a my jsme se letos rozhodli vyfouklá vajíčka natřít bílou 
barvou a po zaschnutí ponořit do lázně s barevnými laky a vytvořit velmi 
zajímavý vzhled kraslic. Hotové vajíčko ozdobené barevnou mašlí lze použít  
jako zápich do květníku. Myslím, že náš domov bude velikonočně pěkně  
vyzdoben a naši uživatelé mohou být na své výrobky právem hrdí.  

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“



Poděkování vedení mÚss  
a všem pomáhajícím  
dobrovolníkům
Rádi bychom poděkovali vedení múss za zakoupení mobilních 
telefonů, které jsou od 24.3.2020 k dispozici pro komunikaci 
uživatelů Dozp „nováček“ a jejich blízkých prostřednictvím  
videohovorů nebo telefonátů (aplikace Whatsapp, viber, skype) 
a již se využívají. hovory je možné uskutečňovat v pondělí - pátek 
v čase 9.00 - 10.00 hod. a 13.30 - 14.30 hod. na telefonních číslech: 
pavilon b1 - dívky: 607 033 655, pavilon b2 - chlapci: 607 033 721.

Velké poděkování též zaslouží všechny „švadlenky“, které pomáhají 
se šitím roušek: zaměstnanci ZŠ Speciální Plzeň pod vedením Mgr. 
J. Buchnerové, p. Kohoutová z WEST PARKU Plzeň, Český červený  
kříž, p. Horalová z DOZP „Nováček“, zaměstnanci DS „Jitřenka“  
a „Čtyřlístek“.

Děkujeme všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí  
na zlepšení nelehké situace a dodržují nezbytná bezpečnostní opa- 
tření. Přejeme pevné zdraví a snadné zvládání překážek...

Bc. Jana Jakubcová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

trávení vOlnéhO času  
v dOZP „nOváček“
Uživatelé našeho Domova se snaží ukrátit dlouhé volné chvíle v tomto 
„náročném období“, jak jen je to možné... jarním tvořením, zdravým  
pohybem i relaxací.

Bc. Jana Jakubcová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“



Šijeme rOuŠky
oddělení terapie od 17. března šije pro nedostatek osobních ochran- 
ných prostředků látkové roušky. Rozjezd byl z důvodu přípravných 
prací pomalejší. nicméně každým dnem se počet ušitých výrobků 
zvyšoval. nejvíce roušek se nám povedlo ušít ve čtvrtek 26. března, 
kdy jsme odevzdaly 280 kusů. 
Děkujeme za podporu našemu vedení a za pomoc všem, kteří nám po-
máhají a všem, kteří darovali co mohli. Milí uživatelé, toto je důvod, 
proč v poslední době s vámi trávíme tak málo času. Omlouváme se. 

Za oddělení terapie Daša Čábalová, vedoucí pracovníků  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

kam nechodí slunce, tam chodí lékař
Všichni známe toto přísloví. A proto jsme se roz- 
hodli zajít si za sluníčkem sami. Využili jsme  
krásný teplý den na procházku v našem areálu. 
Rozdělili jsme se do tříčlenných skupinek. Každá 
byla složená z jednoho uživatele na vozíku, jednoho  
chodícího uživatele a terapeutky. Skupinky jsme  
postupně prostřídali, takže se ven dostalo mnoho 
uživatelů. Podle zájmu jsme vždy zvolili cíl vycház- 
ky. Někteří se vydali velkým okruhem kolem parku,  

jiní zkontrolovali záhony a potěšili se pohledem  
na trsy kvetoucích sněženek. Další pak využili  
možnost zacvičit si na posilovacích strojích v našem  
venkovním tělocvičném koutku. 
Všem pobyt na čerstvém vzduchu a slunci prospěl  
a předjarní počasí nám dodalo optimismus a dobrou 
náladu. Radoslava Zahradníková, pracovník 

v sociálních službách pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



masopustní veselení  
v domově „čtyřlístek“
i když letošní zima byla mírná, každý netrpělivě očekává delší dny,  
více sluníčka a více barev okolo sebe - očekává jaro. předzvěstí tohoto 
období je masopust. 

POděkOvání
V pátek 27. března navštívily náš Domov „Čtyřlístek“ 
sympatické příslušnice Krajského ředitelství Policie ČR.  
Přinesly dary, které v této těžké době určitě potěší  
a pomůžou překonat smutek, dlouhou chvíli a izolaci 
našich uživatelů. Od policie jsme obdrželi tematická 
pexesa, křížovkářské časopisy a látkové roušky. Za dar 
z celého srdce děkujeme.

Daša Čábalová, vedoucí pracovníků pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

„Masopustní veselení“ se u nás  
v Domově konalo ve středu 
26. února. Naše jídelna se 
proměnila v pestrobarevné 
divadlo. 
Den začal zvoláním: „Maso- 
pustní veselice, veselá je pře- 
velice. Masopust držíme, nic 
se nevadíme, proč bychom  
se hádali, když jsme se tak 
shledali. V dobrém jsme se 
sešli, rádi jsme se našli. Dříve 
než se rozejdeme, ještě slávu 
masopustu provolejme!“ 
Podávaly se tradiční koblihy, 
káva a čaj. O veselou a roz- 
vernou náladu se postaral 
mužský pěvecký sbor Kozel 
z Kozojed. 

Hana Nigrinová, pracovník  
v sociálních službách  

pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, 

DZR „Čtyřlístek“
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Roušek je všeobecně nedostatek  
a přitom jsou právě v této době tak 
naléhavě zapotřebí. V naší spole- 
čenské místnosti vznikla na jedno  
dopoledne malá manufaktura, kdy 
každý pomocník z řad našich oby- 
vatel měl na starosti jeden krok 
přípravy potřebný k ušití roušky.  
Za zkompletování jednotlivých dílů  

a finálního ušití na šicím stroji  
děkujeme naší zaměstnankyni  
Lence Soukupové, která se svého 
úkolu zhostila s velkou zodpověd- 
ností a odhodláním. Než hotová 
rouška vznikne, museli naši dob- 
rovolní pracovníci nejdříve podle 
formy roušky rozkreslit na bavlně- 
nou látku, následně jednotlivé díly 

INFORMACE ZAMĚSTNANCŮM
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ohledně zákazu pořádání  

všech kulturních i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob se do odvolání ruší  
možnost zapůjčení abonentek na divadelní představení DJKT  
a permanentních vstupenek na fotbalová i hokejová utkání.

Děkuji za pochopení, Nikol Haišmanová, DiS.

Šijeme rOuŠky sPOlečně
naši klienti se během ručních prací aktivně zapojili do společné  
výroby ochranných látkových roušek pro ošetřující personál.

vystřihnout, pak narýsovat tužkou 
místa budoucích skladů a nastří- 
hat tkalouny. Ostatní úkony, jako 
nažehlit sklady na roušce doděla- 
li zaměstnanci Domova z důvodu 
bezpečnosti našich klientů. 
Pomoc našich obyvatel byla pro  
nás velkým přínosem a děkujeme 
jim za jejich zapojení do společné- 
ho díla.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“


