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Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři našich Listů,
dovolte mi pozdravit Vás poprvé z této pozice. Od 14.12. jsem byla pověřena Radou města Děčín, abych po dobu mateřské a rodičovské dovolené PhDr. Jany Skalové zastávala funkci ředitelky organizace. Velmi si
vážím svěřené důvěry a věřím, že společně překonáme překážky a výzvy, které před nás budou postaveny. Uplynulé tři měsíce byly náročné
především v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na
Kamenické ulici, neboť se zde přes důkladná hygienická opatření objevila nákaza Covidem 19. Ráda bych i zde moc poděkovala všem, kteří
mají zásluhu na zvládnutí této krizové situace, vedoucímu zařízení Jiřímu Hatlapatkovi a jeho zástupkyni Ditě Hornové, zaměstnancům, kteří
pracovali leckdy na hranici svých sil, všem dobrovolníkům, bez kterých
bychom to jen těžko zvládli. Všem patří obdiv a úcta.
Z celého srdce přeji nám všem, abychom nemuseli být vystavováni podobným zkouškám a aby nový rok 2021 přinesl naději a radost do našich životů.
Mgr. Lenka Plicková
ředitelka organizace
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Co se dozvíte?
• Co se u nás děje
nového?
• Čím se zabýváme?
• Co se v poslední
době povedlo?
• Co by Vás mohlo
zajímat?

Balónková Evička pobavila děti i seniory
V těchto nelehkých dobách, v září, dorazilo
velmi milé poděkování, které nám připomnělo
příjemné chvíle, jež si naši klienti mohli užít
v září, v době před zavedením zákazu návštěv
a následných karanténních opatření.
Jednou z posledních společných akcí, která
proběhla za přísných hygienických podmínek,
bylo setkání našich seniorů s dětmi ze třídy
Včeliček z MŠ Riegrova, při němž společně
zhlédli vystoupení Balónkové Evičky.
„V rámci příjemné letité spolupráce se děti
mohly opět setkat s „babičkami a dědečky“
Domova pro seniory a Domova se zvláštním
režimem na Kamenické ulici. Opět jsme zde
strávili velmi milé chvíle, které spojily mládí
se stářím. Velice děkujeme za možnost těchto
shledání a za krásného obřího medvědího maskota, kterého děti v Domově dostaly. Moc se
těšíme, až toto náročné období skončí a my se
opět sejdeme na podobné milé akci. Přejeme
všem hlavně pevné zdraví,“ uvedla Bc. Kamila Ulbrichtová, učitelka Včeliček.
Děkujeme za poděkování a těšíme se na další společné akce. -dh-

Oznámení
Ředitelka naší organizace PhDr. Jana Skalová, toho času na mateřské
dovolené, se v sobotu 2. ledna 2021 stala šťastnou maminkou druhého synka, který dostal jméno Oliver. Srdečně blahopřejeme a přejeme
spoustu štěstí a zdraví.

Látkové ozdoby potěšily seniory
Další naše poděkování posíláme třem tvořivým ženám,
které nás nečekaně překvapily. Obří dárkovou krabici
vrchovatě naplnily ručně ušitými látkovými ozdobičkami. Na ozdoby použily moc hezké látky s vánočním
dekorem a tvary byly tradičně vánoční - stromeček,
hvězdička, koulička aj. Naši senioři tak díky paní Romaně Kotalíkové, Šárce Mancové a Šárce Tomanové
dostanou další milou vánoční dekoraci pro potěchu oka.
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Poděkování za pomoc

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na Kamenické ulici se na konci října ocitl ve složité situaci, kdy se kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ocitla v karanténě poměrně značná část
zaměstnanců a nákaza se, byť s mírnými, nebo většinou žádnými příznaky, bohužel objevila i mezi
klienty.
Nově vzniklou personální krizi jsme se rozhodli okamžitě řešit mimo jiné vyhlášením výzvy
s prosbou o personální výpomoc. Chyběly nám síly především k péči o samotné klienty, ale i síly do
kuchyně.
„Jsme nesmírně dojatí a vděční, kolik laskavých a ochotných lidí mezi námi je. Prakticky okamžitě
po vyhlášení výzvy a zveřejnění kontaktů začaly zvonit telefony s nabídkou pomoci.
Velice děkujeme všem, kdo se rozhodli věnovat nám svůj čas a své síly. I díky této pomoci se nám
podařilo nelehkou situaci zvládnout. Důležitá pro nás byla a zůstává nadále i psychická podpora, za
kterou rovněž děkujeme,“ uvedla Jana Skalová, ředitelka organizace.
„Situace v první linii nebyla vůbec jednoduchá. Pracovat v ochranných oblecích je fyzicky náročné.
Proto bych nesmírně rád poděkoval především našim zaměstnancům, kteří pracovali s nasazením
všech sil, a to jak fyzických, tak psychických. Velice oceňujeme pomoc dobrovolníků, ať to byli studenti UJEP, či Střední zdravotnické školy v Děčíně a Ústí nad Labem povoláni Krajským úřadem
Ústeckého kraje, Dobrovolnické centrum Slunečnice, které se neváhalo zapojit hned následující den
po vyhlášení výzvy, či dobrovolníci z řad veřejnosti. Bez pomoci naší skvělé lékařky MUDr. Fischerové bychom se také těžko obešli. Také děkujeme za psychickou podporu našim kolegům z ostatních
středisek. V současné době je již personální situace stabilizována,“ uvedl Jiří Hatlapatka, vedoucí Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.
„Právě pomoc dobrovolníků, kteří pomáhali s péčí o klienty, byla v kritických dnech naprosto neocenitelná. Po dobu personální krize nám pomáhalo 17 dobrovolníků a 16 studentů. Aby vše fungovalo,
byla zřízena krizová linka pro ty, kteří nabízeli svou pomoc. Ladislav Mrázik, student UJEP, který je
sám upoután na invalidní vozík, byl tím, kdo nám zde poskytl důležitou službu a byl velmi platným
členem týmu,“ doplnila Dita Hornová, zástupkyně vedoucího zařízení.
Naše organizace děkuje rovněž za pomoc společnostem Dentimed, Bonno, CleanLife, jídelně Jotto a
školní jídelně Jungmannova, které operativně reagovaly na výpadek některých našich služeb a zajistily nám náhradu.
Z celého srdce Vám děkujeme za Vaši pomoc, podporu a pochopení.
Společně to zvládneme.
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Podzimní tvoření v Dominu
Klienti denního stacionáře Domino využívají období, kdy
jsou omezeny volnočasové aktivity a akce, k výrobě podzimních dekorací. Při relaxačních
procházkách v přírodě, kde je
množství materiálu rozličných
barev, ať se jedná o spadané
listy krásných barev, kaštany,
šišky, bukvice, si nasbírali různé přírodniny. Klienti si jimi
vyzdobili prostory stacionáře
pomocí dobarvení a navlečení
na provázky a výzdobou si zároveň připomněli i období
Halloweenu, který tradičně slavili v minulých letech společně
s dalšími klienty z Chráněného
bydlení. Rovněž započali
s přípravou na období adventu
a postupně tak vytvářejí dárkové předměty pro vánoční čas.
Každý klient si našel svou
techniku výroby, pomocí které
si i procvičí např. jemnou motoriku rukou, či vlastní fantazii.
Do našeho tvoření patří navlékání korálků, výroba vonných dekoračních mýdel, barvení materiálu na dřevěné andělíčky a plnění
textilních srdíček voňavou levandulí. Klienti se společně doplňují v postupné kompletaci a výrobě, a
tráví tak smysluplně volný čas. I přes nepříznivou epidemickou situaci, bezpečnostní opatření a sychravé počasí zůstávají klienti pozitivně naladěni a snaží se v každé maličkosti najít krásu okamžiku
všedního dne.
Věra Pourová, denní stacionář Domino

Narozeniny v Dominu
V listopadu oslavil jeden z klientů denního stacionáře
Domino (Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace) své narozeniny. Jeho oblíbenou činností je sledovat Youtube kanál a videa, která nahrávají
"youtubeři". K jeho velkým favoritům patří youtuber
"FIZI", jehož videa sleduje denně a baví se u nich. Kolegyni napadlo spojit se s tímto youtuberem a říci mu
o jeho oblibě právě u našeho klienta. Bylo pro všechny velice milým potěšením, když nám „FIZI“ odpověděl, a navíc poslal našemu klientovi ze svého e-shopu
krásné triko. To jsme mu předali v rámci oslavy narozenin zde ve stacionáři. Byl velice mile překvapen a
měl nevýslovnou radost a my s ním. Jsme velice rádi,
že se nám podařilo vyvolat úsměv na tváři v této nelehké době a moc děkujeme Filipu Zimovi, alias Fizimu, za vstřícnost.
Věra Pourová, denní stacionář Domino
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Smuteční oznámení
S lítostí sdělujeme smutnou zprávu,
že nás v nedožitých 60 letech dne
20.11.2020 opustila naše kolegyně,
báječná ženská, paní Soňa Müllerová. Na azylovém domě pracovala od
července 2016 jako sociální pracovnice. Za ty 4 roky se stala důležitou
součástí nás všech. Byla velmi výjimečným člověkem, skvělá kolegyně,
milá, kamarádská, vždy ochotná pomoci druhým, prostě velký týmový
hráč. Vždy dokázala najít společnou
řeč jak s kolegy, tak i s klienty. Byla
pro ně průvodcem v jejich nejslabších chvílích. Dokázala povzbudit,
vyjádřit pochopení a motivovat. Její
vlídný, lidský přístup a dobrá nálada,
kterou kolem sebe dokázala šířit,
nám všem budou velmi chybět.
Nebe zřejmě potřebuje anděly....
Bc. Vladimíra Andrássy

Výsledky podzimní
Sbírky potravin
Sbírka potravin je dnem solidarity,
při kterém může každý pomoci tím
nejjednodušším způsobem, darem
trvanlivých potravin a drogerie.
Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve
spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market,
ROSSMANN, Tesco a Rohlik.cz.
Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech.
Veřejná sbírka potravin se letos na podzim konala 21. listopadu a potraviny a drogistické zboží poputují u nás v Děčíně na pomoc sociálně slabým a potřebným, zejména klientům Azylového domu
pro muže a matky s dětmi (Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace) na Letné.
Sbírka pro naše klienty proběhla v hypermarketu Tesco Děčín a v průběhu jejího konání zde bylo
vybráno 756 kg potravin a 87,5 kg drogerie. Se sbírkou za přísných hygienických podmínek pomáhali 4 naši zaměstnanci a 5 dobrovolníků, kterým za pomoc velice děkujeme.
Rádi bychom rovněž vyjádřili velké poděkování ředitelce hypermarketu Stanislavě Durďákové, neboť nám bylo zajištěno skvělé zázemí a poskytnuta maximální možná pomoc.
Největší dík patří všem, kteří i v této nelehké době do Sbírky potravin svým nákupem přispěli a pomohli tak těm, kteří jsou ohroženi nedostatkem základních potřeb.
Bližší podrobnosti o akci naleznete na www.sbirkapotravin.cz.
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Chráněné bydlení
Žijí mezi námi... Ne,
žijí s námi.
Kdo? Obyvatelé chráněných bytů.
Tak jako my všichni i
lidé z chráněného
bydlení v Přemyslově
ulici v Děčíně vyhlíží
nedočkavě
vánoční
čas a „finišují“. Uklízí
své bytečky, aby Ježíšek přišel, vyrábí dárky pro sebe a své spolubydlící i pro své
blízké – když má někdo z nich to štěstí...
Každý přikládá ruku
k dílu podle svých sil
a schopností. A všichni společně se těšíme
na Vánoce.
Kolektiv zaměstnanců
Chráněného bydlení
Přemyslova

Návštěva v chráněném bydlení
3. prosince nás v Chráněném bydlení v Přemyslově
ulici překvapila milá návštěva. „Objevily“ nás paní
učitelky z mateřské školy v Děčíně Boleticích – Májové ulici. Naše klienty obdarovaly dárečky, které
pro ně k Vánocům zhotovily děti ve třídách Sedmikrásek a Sluníček.
K setkání všech došlo na přilehlé zahradě a radost
našich klientů byla očividná – dojetí paní učitelek
bylo, i přes roušky, neskrývané.
Všichni jsme zažili krásnou chvíli v jinak všedním
dni.
Kolektiv zaměstnanců Chráněného bydlení Přemyslova

Ročník 12, číslo 4

Stránka 6

Poděkování z Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem
na Kamenické ulici
Adventní čas bývá v Domově pro seniory a Domově
se zvláštním režimem naplněn akcemi a vystoupeními
dětí. Letos se vzhledem k epidemiologické situaci žádná osobní setkání uskutečnit nemohou a nás nesmírně
těší, že na ně děti nezapomněly.
Poděkování pro Mateřskou školu Březová a Rakovnická:
Jménem klientů Domova pro seniory a Domova se
zvláštním režimem bychom rádi poděkovali dětem a
vychovatelce paní Janouchové z MŠ Děčín III. Březová a Rakovnická za krásná ručně vyrobená vánoční
přáníčka, srdíčka, obrázky. Dále děkujeme za společnou fotografii dětí, které se na celé akci podílely a milý dopis.
Seniorům vše osobně předáme a vyzdobíme si i společenské prostory.

Rádi bychom také poděkovali Domu dětí a mládeže Děčín
za jejich vánoční výzvu pro všechny děti, které pro naše
klienty od 20 .listopadu vyrobily a ještě vyrábí další přáníčka a drobné dárečky. Postupně naše seniory obdarujeme,
aby si vánočně vyzdobili své pokoje. Všem patří velké DÍKY.

Za klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem bychom rádi poděkovali MŠ Jalůvčí, jednak dětem a paní vychovatelce Haně Burianové za vytvoření originálních vánočních dekorací
pro naše seniory a dále rodičům dětí za zakoupení světelných vánočních řetězů na terasu našeho zařízení (v rámci projektu Ježíškova vnoučata), díky kterým bude i terasa mít vánoční nádech.
Všem dárcům přejeme zároveň hodně zdraví a bohatou vánoční nadílku.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem ze třídy Žabičky z MŠ Liliová za jejich krásné ručně vyrobené dárečky pro
naše seniory.
Děti pod vedením šikovných paní učitelek vytvořily vánočně
laděné drobnosti jako např. závěsné andělíčky, stromečky, zápichy ve tvaru hvězdiček a nádherná vánoční přáníčka. Vzhledem
k celkové situaci nám děti mohly tyto dárečky předat jen na
dvoře zařízení, ale dostaly od nás slib, že dárečky co nejdříve
rozdáme seniorům a vyřídíme jim pozdravy. Moc všem za milé
dárečky děkujeme a dětem přejeme hodně dárků pod stromečkem.
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Prosinec je měsíc, kdy obzvlášť na naše seniory myslí mimo jejich rodin i hodně cizích osob, MŠ,
ZŠ, SŠ a další různé instituce a všichni chtějí našim klientům udělat radost v podobě různých přáníček a dárečků. Všech těchto iniciativ si moc vážíme, protože vždy naše obyvatele moc potěší.
Ovšem některé dobré skutky jsou mimořádné buď tím, že za nimi je hodně práce (fyzické či mentální), času či peněz nebo dokonce všeho najednou. Mezi tento dobrý skutek nyní aktuálně patří počin
paní Kláry Ryskové, která i před lety na naše seniory podobným způsobem myslela. Letos na přelomu měsíce října a listopadu nás paní Klára Rysková oslovila, že by ráda společně se svojí rodinou,
přáteli a skauty z oddílu Stopa zpříjemnili a zpestřili předvánoční čas našich seniorů i za cenu toho, že
bohužel kvůli Covidu-19 a zákazu návštěv nebudou moci dárečky osobně předat a popřát klientům.
Požádala nás o tipy na dárečky. Nakonec nás příjemně zaskočila tím, že se rozhodla zrealizovat úplně
všechno, co jsme napsali a nebylo toho rozhodně málo. Mezi náměty patřilo: upečení tradičních vánočních perníčků, upečení domácího cukroví různého druhu, vyrobení vánočních přáníček, pořízení
fólií na okna s vánočním motivem, zakoupení stolní hry Člověče, nezlob se a karty na hru prší. A to
vše (kromě her) vynásobeno 101x.
Na zrealizování těchto přání bylo potřeba několik týdnů času, ve kterých to pro všechny, kteří se na
splnění přání podíleli, bylo namáhavé organizačně, fyzicky i finančně, ale výsledek stál za to.
V pondělí 30.11.2020, kdy paní Rysková se svou kamarádkou přijely předat zástupcům střediska
všechny dárky, jsme byli sami překvapeni, jaké velké množství krabic přivezly. Vše bylo zároveň i
nádherně a vkusně zabaleno, ozdobeno.
Veškerá práce se ale vyplatila a při individuálním obdarování klientů Domova pro seniory a Domova
se zvláštním režimem (dárky předávali kvůli zákazu návštěv zaměstnanci oddělení sociálně terapeutického), byli senioři velice šťastni za krásné, milé a chutné dárečky. Balíčky jim vykouzlily úsměv
na tváři, přáníčka si hned vystavili a kladli nám na srdce,
ať určitě dárcům poděkujeme!
Tímto bych tedy ráda poděkovala především paní Kláře
Ryskové a její celé rodině za
prvotní nápad a celou realizaci
a práci s tím spojenou. Manželům Odvárkovým za zakoupení okenních fólií s vánoční
tématikou a za pomoc při zdobení perníčků. Všem rodinným kamarádům paní Ryskové za upečení cukroví, skautům z oddílu Stopa za vánoční
přáníčka a cukroví.
Zároveň přejeme všem dárcům krásné prožití svátků vánočních.
Bc. Dita Hornová, Domov pro
seniory a Domov se zvláštním
režimem
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