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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

U nás v Domově
opatření kvůli současné epidemiologické situaci způsobuje mnohá 
omezení i našim uživatelům, z nichž nejnáročnější je nemožnost 
osobního kontaktu se svými blízkými. tuto absenci jsme v našem 
domově částečně nahradili možností vzájemně se vidět a slyšet  
během mobilních videohovorů. tato služba již pravidelně funguje  
a je celkem hojně využívána. Jsme rádi, že tímto způsobem může- 
me zmírnit pocit odloučenosti a přinést pozitivní emoce do života 
našich obyvatel. 

Dalším omezením je zákaz skupino- 
vých aktivit, proto různé aktivizační 
činnosti byly přesunuty na pokoje 
našich uživatelů. Jsou nabízené růz- 
né volnočasové činnosti na udržení 
či zlepšení paměti, soustředěnosti  
a jemné motoriky. Naši uživatelé tak 
mohou například skládat tangram, 
hlavolam, nebo puzzle různých  
obtížností, vymalovávat předtištěné 
obrázky, vystříhávat manikúrními 
nůžkami papírovou krajku s jarními 
motivy, luštit křížovky, číst časopisy  
a knihy, vyšívat, plést a háčkovat.  
Takové činnosti samozřejmě zvlád- 
nou samostatně jen někteří naši  
obyvatelé, jiní potřebují dopomoc, 
nebo u nich probíhají návštěvy  
terapeuta dle jejich individuálních 
potřeb. Snažíme se, aby denní čin- 
nosti byly pestré a zajímavé a aby 
strávený čas našich obyvatel byl co 
nejpříjemnější. Šárka Bartošková, 

pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost,  

DZR „Petrklíč“



optimizmus nás neopouští
Člověk v životním období stáří má většinou za sebou plnohodnotný život, který byl ve svých 
jednotlivých etapách naplněn prací, měl své pracovní návyky, zvyklosti, profesní prestiž a uznání. 
v průběhu let za sebou zanechal to, co léta budoval, na čem si zakládal a co ctil. s příchodem stáří 
dochází k určitému úbytku fyzických i duševních sil, které mají za následek i ztrátu pracovních 
návyků. ergoterapie je pro seniory nenásilná forma zapojení se do všedních činností, upevňuje 
sociální vazby a minimalizuje sociální izolaci. 

V tomto období, kdy je náš domov „Čtyřlístek“ už dlouhou dobu 
uzavřen pro návštěvy, probíhají individuální terapie. Jejich hlavním  
cílem je navození psychické pohody, pozitivní nálady a pocitu bezpečí.  
Podporujeme uživatele v jejich zájmech, provádíme individuální  
reminiscenční terapii, čteme humornou a optimistickou literaturu, 
pouštíme reprodukovanou hudbu na přání přímo na pokoji. Dle schop- 
nosti a zájmu zadáváme drobné ruční práce, provádíme individuální 
kondiční cvičení. Počasí posledních dnů nám přeje, takže můžeme 
využívat krásnou zahradu našeho zařízení k procházkám i posezení. 
Velkou psychickou vzpruhou pro uživatele je možnost provádění video  
hovorů s jejich rodinou a přáteli. I v této těžké době je u nás veselo  
a optimizmus a úsměv nás neopouští.

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



Život ve „sněŽence“
procházíme všichni obdobím zpřísněných opatření, z nichž některá nás 
v určitém směru omezují. ale i přes všechny překážky, které musíme 
denně překonávat, se snažíme, aby se naši uživatelé v domově cítili pří- 
jemně, aby jim volný čas vyplňovaly nejrůznější individuální činnosti ať 
na lůžku, na pokoji, či jednotlivě v terapeutické dílně v suterénu budovy 
nebo třeba procházkou po zahradě. 
Na pobyt v zahradě je uživateli poskytnuta rouška, která ho sice v jistém 
smyslu omezuje, ale většina uživatelů ji přijme, protože vycházka na vzduch 
do kvetoucí zahrady je pro ně osvěžující a velmi lákavá. Na individuálních 
návštěvách si mohou uživatelé volit mezi rukodělnými pracemi nebo procvi- 
čováním kognitivních funkcí - trénováním paměti s využitím jak psaného,  
tak obrázkového materiálu, luštěním kvízových otázek, předčítáním aj. 
Také muzikoterapie je výborným nástrojem k pozvednutí nálady, či lehčí 
protažení na lůžku s využitím molitanových nebo masážních míčků a tera- 
peutické hmoty k procvičení schopnosti úchopu a jemné motoriky rukou. 
Na závěr našeho příspěvku lze říct, že v každé době se dá najít řešení  
smysluplného trávení volného času.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost  
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Jaro v zahráDkách  
na kolečkách
Rozkvetlé květy petrklíčů, fialek a koniklece, sazeničky 
skalniček a netřesků, tak takový pohled naskýtají mo- 
bilní zahrádky, o které se pečlivě stará několik našich  
uživatelů. 
Paní B. nám vyprávěla, jak se každé jaro těšívala na práci  
s hlínou, na její kypření a sázení sazeniček květin a různých  
druhů zeleniny do svých domácích záhonků. Je ráda,  
že se zde v domově mohla ujmout zahradničení a opravdu  
je vidět, že mobilní zahrádka, o kterou se stará, je vkusně 
osázená, zbavená plevele, půda je zkypřená a dostatečně 
zalitá. Za pečlivé udržování našich mobilních zahrádek, 
které přinášejí radost a potěšení, našim zahradníkům z řad 
uživatelů děkujeme. Šárka Bartošková, 

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


