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ROZHOVOR S TEREZOU BLAŽČÍKOVOU 

Jak dlouho a v jaké funkci v našem Domově pro seniory pracujete? 

Na pozici manažerky kvality pracuji od 1. 1. 2015, tudíž úspěšně jeden rok  

Mým úkolem je dohled nad jednotlivými procesy, které v Domově pro seniory 

Krnov probíhají. Pracuji pro tři služby: domov pro seniory, domov se zvláštním 

režimem a pečovatelskou službu. Mým posláním je, aby se Vám klientům u nás 

líbilo a podpora i péče, kterou služby přinášejí, byla v pořádku. 

 

Co Vás baví na Vaší práci? 

Ráda komunikuji s lidmi, vedu rozhovory a zjišťuji jejich spokojenost nebo 

nespokojenost. Odstraňování nedostatků patří k mé každodenní činnosti. Líbí se 

mi, když jsou klienti usměvaví a vše je v pořádku. Baví mě propojovat 

jednotlivé úseky ve své spolupráci k dosažení dobrého výsledku. 

 

Co byste chtěla mít ve své práci jinak? Je něco, co byste chtěla změnit? 

Změny přicházejí postupně a pomalu. Ve své profesi bych nic neměnila. 

Požadavek mám na čas, který mi občas chybí, ale to nejde ovlivnit, čas nikdo 

nezastavíme.  

Co Vás baví ve volném čase? Čím si takzvaně dobíjíte baterky? 

Mám jeden a půl roční dceru Johanku, která je mým adrenalinem. Když se 

neučí chodit a všude nepadá, tak jí pro změnu rostou zoubky, u čehož se musí 

hladit a tulit. Takže se vlastně moc nezastavím  a na dobíjení baterek teď není 

čas. 
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Jaké bylo vaše vysněné povolání, když jste byla malá? 

Chtěla jsem být cestovní delegátkou a létat po celém světě. Doprovázet 

turisty po hotelích a zajišťovat jim potřebný komfort. Proto mám i středoškolské 

vzdělání tímto směrem. Následně mě ale osud zavál k sociálním službám a já 

jsem za to ráda. Má práce je mým koníčkem.  

 

Co byste o sobě našim klientům řekla? 

V sociálních službách pracuji od r. 2007 a po celou dobu se seniory. Nejdelší 

zaměstnání bylo v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti 

v Ostravě, kde jsem působila 6 let. Moje specializace je na práci s lidmi 

s demencí.  

Všem bych tímto ráda popřála krásný Nový rok 2016, hodně zdraví, 

vzájemné pohody a klidných dní. 

 

Pokud budete chtít s paní Blažčíkovou mluvit, najdete ji v kanceláři v prvním 

poschodí vedle zdravotních sestřiček. 

Manažer kvality – Tereza Blažčíková 

Tel.: 554 684 633 

Mobil: 724 364 879 

Email: t.blazcikova@dskrnov.cz 

 

INFORMUJEME VÁS…. . . 

 

 

mailto:t.blazcikova@dskrnov.cz
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ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Dokázali jsme to! 

Čeští senioři opět vytvořili nový rekord a v říjnu zdolali na rotopedech a ušli 

pěšky více jak 100 tisíc kilometrů!  

 Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco 

pro své zdraví i náladu.  Takto začíná tisková zpráva Rotopedtours a Pěškotours, 

do které se zapojili i naši klienti. Cílem projektu byla motivace seniorů 

k pohybu. Nešlo o to, kdo je první nebo kdo je poslední a to se nám podařilo, 

protože projektu se zúčastnilo 18 klientů domova pro seniory a pečovatelské 

služby.  

Společně se nachodili nebo našlapali 1 735 km, což je přibližně 96 km na 

osobu. Každý účastník mohl být na sebe hrdý. V měsíci listopadu došlo 

k vyhodnocení akce a předání diplomů všem účastníkům. Samozřejmě 

nechybělo menší občerstvení a dárečky. Paní Petrušková, která byla mentorkou 

pro danou akci, přišla poděkovat každému účastníkovi akce a byla nadšená 

z jejich úspěchů. Pro příští ročník s námi bude opět velice ráda spolupracovat.  

Celkové shrnutí: 

 V rámci celé republiky se do projektu zapojilo 2 128 účastníků 

 90 domovů pro seniory, klubů, stacionářů a center z 11 krajů celé ČR + 5 

samostatných účastníků 

 Ujelo se 33 222 km 

 Nachodilo se 67 530 km 

 Celkem: 100 752 km 

 

Další informace k tomuto projektu najdete na stránkách    

http://nspz.cz/rotopedtours-2015/ 

        Autor: Lucia Kanózcová 

http://nspz.cz/rotopedtours-2015/
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KDO JE KLÍČOVOÝ PRACOVNÍK A KDO JE PRIMÁRNÍ 

SESTRA?  

Klíčový pracovník: 

Je určen každému jednomu klientovi pro průběh individuálního plánování. 

Každý pracovník má přidělen určitý počet klientů, se kterými je v blízkém 

kontaktu, zajímá se o jejich zájmy a osobní přání. Klíčový pracovník pomáhá 

klientovi pojmenovat jeho potřeby a podporuje ho v jeho samostatnosti. Ověřuje 

si spokojenost klienta a plány aktualizuje dle případných změn zdravotního 

stavu.  

Je iniciativní a všímavý, zvláště v případě klientů, kteří mají omezenou 

možnost komunikace nebo verbálně nekomunikují vůbec. Pro klienta je často 

důvěrníkem. Pokud neznáte jméno svého klíčového pracovníka, je možné 

oslovit vedoucí oddělení, která Vám jméno sdělí a klíčový pracovník za Vámi 

dojde, jak bude mít směnu. 

 

Primární sestra: 

Svěřené skupině klientů poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči 

bez odborného dohledu. V praxi to znamená, že zajišťuje a aplikuje léky, sleduje 

kontroly u jednotlivých lékařů, objednává odborná vyšetření a převozy do 

nemocnice, kontroluje diety, atd. O průběhu Vaší zdravotně-ošetřovatelské péče 

můžete jednat s Vaší primární sestrou, je-li na směně. Pokud neznáte jméno své 

primární sestry, můžete se informovat u kterékoli sestřičky, která Vám zjistí, kdo 

má Vaši  dokumentaci na starosti. 

 

        Autor: Jitka Vávrová 
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II. ODDĚLENÍ 

V domově pro seniory na 2. oddělení máme nově zrekonstruovanou 

reminiscenční místnost, kde si klienti můžou posedět, odpočinout, 

popovídat.  Posezení je také určené pro rodiny klientů. Dále klienti 

domova navštěvují denně klub, kde jsou různé aktivity, nebo se 

účastní cvičení v sále domova.  

Za 2. oddělení přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a 

pohody do Nového roku. 

DOMOV JISTOTY DEVĚTSIL – domov se zvláštním 

režimem 

Začátek roku 2015 proběhl ve znamení stavebních úprav na 

oddělení B, které se modernizovalo a z pěti pokojů se vytvořilo šest. 

Byly sice bojové podmínky, jak pro personál, tak hlavně pro klienty, 

ale nakonec se velice těšíme z nových koupelen, které nabízí větší 

komfort při koupání klientů. Pokoje jsou hezké a útulné.  

Přivítali jsme nové klienty a doufáme, že se jim u nás bude líbit. 

Novinkou byl počítačový kurz pro klienty. Oddělení B domova ze 

zvláštním režimem se zaměřuje a pokračuje v bazální stimulaci.  
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ÚSEK STRAVOVÁNÍ 

V měsíci listopadu proběhl den MAĎARSKÉ KUCHYNĚ. Tento den se nám 

vydařil. Všem jídlo moc chutnalo. V rámci této ochutnávky jsme měli k 

dispozici: polévku -  maďarskou (slepičí), hlavní chod -  Maďarský segedínský 

vepřový guláš s houskovým knedlíkem nebo zapečené maďarské brambory. 

Završením výborného jídla byl tvarohový koláč. Tento den se líbil jak našim 

klientům, tak také strávníkům z pečovatelské služby. V příštím roce 

připravujeme další čtyři mezinárodní kuchyně jako: indická, japonská, 

francouzská, polská. 

Celý  stravovací úsek Vám přeje kapičku štěstí, obláček naděje, každý 

den někdo ať se na vás usměje. 

Vám přejeme 

SNĚHULÁK 

Sněhulák stojí na sněhu 

Chytá vločky do dlaní, 

Rád by se dal do běhu 

Nebo nasedl do saní. 

Mohl by vločky chytat snadněji, 

Nemůže, přesto chová naději. 

Tak, vy se mějte 

A s radostí se smějte. 

Autor: Jarmila Tučková 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

V měsíci listopadu a v prosinci se v našem domově pro seniory konalo hodně 

akcí pro klienty. 5. listopadu se klienti sešli ve velké jídelně na pravidelném 

podzimním vinobraní, pobavili se u cimbálové muziky z Opavy a ochutnali 

různé druhy vín. 

Dále v průběhu listopadu ještě vystoupil hudebník pan Břicháček a klienty na 

pravidelných návštěvách potěšila p. Čeplová se svými psími kamarády. 

V prosinci už se klienti chystali na vánoční svátky. Pekli v klubovnách 

cukroví, mohli si nakoupit vánoční pohlednice ve stánku České pošty, 

ochutnávali medovinu a kupovali si výrobky z medu firmy Med Milerski. 

Konala se také každoroční Mikulášská zábava, na které si klienti mohli zatančit 

s Mikulášem, andělem a čertem za hudebního doprovodu pánů Bogáčových. 

Třetí adventní neděli přijeli naše klienty potěšit zpěváci z opavského divadla 

s předvánočním programem. 

Poslední akcí ještě před vánočními svátky byla návštěva studentů Střední 

školy dopravy a cestovního ruchu, kteří si s našimi klienty v klubovnách 

zazpívali koledy a obdarovali je vánočními dárky. 

       Autor: Bc. Eva Frydrychová 
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MANAGEMENT ORGANIZACE 

Setkání s rodinami 

Dne 7. listopadu proběhlo 3. setkání zástupců Domova s rodinnými 

příslušníky, přáteli a osobami blízkými našich klientů. Na programu bylo 

seznámení s vyhodnocením dotazníků spokojenosti rodin a diskuze. Setkání 

bylo v příjemné atmosféře a tímto bychom rádi poděkovali za podněty, které od 

Vás vzešly. Pro letošní rok bychom rádi v setkávání dál pokračovali. 

Vzdělávání zaměstnanců 

Dne 23. listopadu proběhl první běh vzdělávání pracovníků v rámci projektu 

Bonn Apetit – radost z jídla v dlouhodobé péči, na kterém byl ustanoven tým 

pro vedení celého projektu. Radost z jídla v dlouhodobé péči má pomoci 

Domovu zvyšovat kvalitu v oblasti stravování. Pohlíží na všechny oblasti 

v rámci podávání stravy přes nákup surovin, jejich zpracování, podávání, přes 

prostory kde jsou servírovány a kým, až k estetickému a příjemnému zážitku 

z jídla. Další setkání se zástupcem Bonn Apetitu p. Hradcovou z České 

alzheimerovské společnosti je plánován na únor 2016. 

Audit 

25. -26. listopadu proběhl v rámci služby domova pro seniory dobrovolný 

podpůrný audit služby. Jednalo se o návštěvu dvou auditorek p. Krömerové a p. 

Krčmářové, které se pohybovaly po službě a zjišťovaly spokojenost či 

nespokojenost klientů popř. jak jsou nastaveny vnitřní procesy v celé službě. 

Výstup z auditu byl sdělen managementu organizace, který s ním pro letošní rok 

začne intenzivně pracovat, aby se na jeho základě zkvalitnilo poskytování 

služby dle Zákona o sociálních službách. 
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Výbor klientů 

Dne 11. prosince proběhla schůzka s výborem klientů. Zápis ze schůzky je 

k dispozici všem klientům na nástěnce vedle velkého klubu před kulturní 

místností. Pokud by měl někdo zájem být členem výboru klientů, prosím, 

předejte informaci přes jakéhokoli pracovníka manažerce kvality p. Blažčíkové  

nebo ředitelce p. Bc. Šutovské. Děkujeme. 

Získání financí v rámci projektu „Pohyb s radostí“ 

Domov pro seniory Krnov získal v rámci projektu „Pohyb s radostí“ finance 

na dovybavení rehabilitační místnosti od Nadace rozvoje zdraví do konce 

prosince 2015. V rámci nákupu pomůcek budou zakoupeny např. overbalony, 

cvičící tyče, šlapací stroj, speciálně upravené chodítka a jiné přístroje, které 

prostor zútulní a klientům pomůžou v nácviku pohybu. Prostor rehabilitační 

místnosti bude upraven pro skupinové i individuální cvičení. Tímto děkujeme 

Nadaci pohyb s radostí za získané finanční prostředky. 

Výstava Vánoce, Vánoce přicházejí…. 

Od 1. 12. 2015 běží v naší galerii před velkou jídelnou výstava dětí ze 

Základní umělecké školy v Krnově na téma „Vánoce, Vánoce přicházejí …“, 

která poběží až do poloviny ledna. Výstava je přístupná veřejnosti od 9:00 do 

19:00 každý den. Děti, které kresby dělaly, jsou většinou předškolního věku. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

Autor: Tereza Blažčíková, DiS.  
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VAŠE PRÁVA 

Máte právo si vybrat, v čem budete oblečeni. 

 

 

 

                          nebo 

 

Máte právo si vybrat, kdy budete vstávat. 

 

  nebo  

 

Máte právo si vybrat z jídelníčku. 

 

                                       nebo     

 

Máte právo na změnu pokoje dle pořadníku. 

 

      DVOULŮŽKOVÝ                                                         JEDNOLŮŽKOVÝ 
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Máte právo si uzamknout stolek nebo skříňku.  

 

 

 

Máte právo mít zavřené dveře na pokoj. 

 

Máte právo na svou intimitu, důstojnost 

 

 

 

 

 

Vaše práva jsou dána Základní listinou práv a 

svobod a dále jsou pro Vás připraveny a sepsány 

blíže ve standardu kvality č. 02/15 Ochrana práv 

osob, který si můžete zapůjčit na recepci Domova. 

      Autor: Tereza Blažčíková, DiS.  
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PŘEDSEVZETÍ 

Asi nebudu sama, která se každý rok snaží dávat různá předsevzetí. A 

protože ráda sbírám informace, tak jsem šla na internet, kde jsem si našla 

statistiku ohledně PŘEDSEVZETÍ. Zjistila jsem toho docela dost, a protože 

nejsem lakomá, ráda se s vámi podělím.  

 

Takže věděli jste, že: 

 Asi 30 % dotázaných odpovědělo, že si předsevzetí dává pravidelně každý 

rok a pozor, z těchto 30% je téměř 80% ženského pohlaví! No, pánové, 

máte co dohánět! 

 Drtivá většina, a to přesně 83%, se touží naučit jazyky.  

 Klasická předsevzatí jako zhubnout a začít sportovat s 65% či přestat 

kouřit s pouhými 10% zůstala až daleko za tímto jazykovým snem. 

 13% potvrdilo, že pokud s předsevzetím začnou, vydrží jim to už napořád, 

ovšem pouze z 10% tak činí mužská část populace, vítězí opět ženy a 

jejich silná vůle. 

 Necelých 30% z vás vymýšlí každoročně novoroční předsevzetí i přesto, 

že s jeho plněním nikdy nezačnou! 

 

A jaké máte vy předsevzetí? 

Jak dodržet předsevzetí – rady odborníků 

1. Méně je více. Když si dáte jen jedno předsevzetí, máte větší šanci jej 

dodržet. 

2. Nečekejte až na Nový rok, se změnou začněte hned. 

3. Velké úkoly si rozložte na menší. 
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4. Svěřte se s cíli rodině a přátelům, získejte jejich podporu. 

5. Zaznamenávejte si úspěchy i neúspěchy, snažte se o vytvoření návyku. 

6. Odměňujte se i za dílčí úspěchy. 

7. Očekávejte chyby a selhání, nenechte se jimi odradit. 

8. Cílem není dokonalost, ale zlepšení. 

 

        Autor: Sylva Krejčí, DiS. 
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KULTURNÍ AKCE 

LEDEN 

13.1. 2015 hudební vystoupení ZUŠ Krnov  

18.1. 2015 výstava panenek v prostorách DS 

21.1.2015 hudební vystoupení p. Břicháčka, 

o přestávce vystoupení bude  hovořit fotograf o díle, 

které bude vystaveno v galerii DS  

 

ÚNOR  

 vystoupení studentů DCR 

 mezigenerační spolupráce s MŠ Racek 

 mezigenerační spolupráce na téma výroba přání 

k Valentýnovi 

 Domovský bál 
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KRÁSY KRNOVA 

Farní kostel sv. Martina  

Nejstarší písemně doložené dějiny farního kostela sahají až k přelomu 13. a 14. 

století, kdy nad ním přebírá patronát řád německých rytířů. V roce 1779 

zachvátil město rozsáhlý požár, při němž vyhořel i samotný kostel. V 80. letech 

18. století byl interiér kostela zcela přebudován. Na severní straně kostela jsou 

umístěny cenné renesanční náhrobky pocházející z období 16. století, v boční 

kapli se nachází polychromovaný náhrobní kámen zámeckého lékaře Kryštofa 

Bilického z Bilic. Vedle kostela je k vidění rovněž mariánský sloup se sochou 

Panny Marie Immaculaty pocházející z 18. století a arkádová zeď, tzv. Švédská 

zeď, s lunetovým cimbuřím z období 1523 - 1543. 
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OKÉNKO PANA VAŇKA 

  

 ŽENA JE VE SPOLEČNOSTI ANDĚL – NA ULICI MILIUS – 

DOMA ĎÁBEL. 

(francouzské přísloví) 

 

 AŽ ROZDÁŠ KARTY, POZNÁŠ, KOHO MÁŠ PŘED SEBOU. 

(korejské přísloví)  

 

 

 HLOUBKU V ŘECE MĚŘ S JEDNOU NOHOU NA BŘEHU. 

(ašantské přísloví) 

 

 

 BRÁNY SVÉHO VĚZENÍ SI NESEME KAŽDÝ V SOBĚ. 

(Jean-Paul Sartre) 

 

 STRACH POSTRÁDÁ SOUDNOST. 

 

 

 LEPŠÍ NEZAČÍT NEŽ NEDOKONČIT. 

(italské přísloví) 
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TRÉNUJEME NAŠI PAMĚŤ 

1. KDO TO JE? 

Indicie: 

Tento herec se vlastním jménem jmenoval Wenzel Rasch von 

Hessen. Narodil se v Praze, a to v roce 1891. Pocházel z chudé 

šlechtické rodiny. Vyučil se typografem a pracoval v pražských 

grafických závodech.  Za divadelní umění byl tento herec obdařen 

Národní cenou (1941), získal druhou Národní cenu (1950) za film 

RODINNÉ TRAMPOTY OFICIÁLA TŘÍŠKY a v roce 1953 byl 

jmenován Zasloužilým umělcem.  Několik filmů, kde tento herec hrál: 

Andula vyhrála, Mravnost nade vše, Rodinné trampoty oficiála Tříšky 

a další.  
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Indicie: 

O této herečce se říká, že je ,,komik v sukni“.  Narodila se 

v roce 1913 v Sukoradech. Otec byl středoškolský profesor 

v Jičíně. Ve 20. letech se přestěhovala s rodiči do Plzně. Kvůli  

problémům s kázní přešla v kvartě z gymnázia na obchodní 

akademii. Stala se sekretářkou v Divadle Vlasty Buriana.  
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