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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené dámy a pánové,  

jsme tady opět s novým jarním vydáním našeho domovského časopisu. 

Přemýšlím, o čem všem Vám zde napsat, událo se toho od nového roku spoustu. 

Uvnitř čísla píšeme o proběhlých akcích, novém konceptu fungování 

volnočasových pracovníků, krásně se Vám představí také nová posila tohoto 

týmu a dozvíte se střípky z každodenního chodu jednotlivých oddělení. 

Vezmu tedy vše postupně od počátku tohoto roku. Již zkraje ledna jsme museli 

řešit rozsáhlou havárii kanalizace. Postupně během dvou měsíců došlo ke 

kompletní výměně vnitřní i vnější ležaté kanalizace, k instalaci nového lapače 

tuků ve stravovacím provozu (je to odlučovač tuku pro čištění odpadní vody 

z kuchyně) a souběžně s tím jsme měnili stávající dveře na chodbách všech 

oddělení za nové protipožární dveře a stěny. Připravili jsme také žádost do 

programu Moravskoslezského kraje na získání finančních prostředků pro 

zajištění nového evakuačního výtahu v části B. Ještě neznáme výsledek, zda 

jsme uspěli.  

Připravili jsme také nový koncept fungování volnočasových pracovníků na 

jednotlivých odděleních. Na každém oddělení bude stabilně fungovat jeden 

pracovník. To vše proto, že přibývá stále více klientů se sníženou soběstačností, 

a proto je nutné přenastavit celý systém poskytování volnočasových aktivit tak, 

aby odpovídal potřebám Vás klientů. Je vhodné rozdělit velké skupinové 

aktivity na menší skupiny a zajistit tak větší individuální přístup. Velké 

domovské akce samozřejmě budeme připravovat i nadále, stejně tak jako různá 

setkání a kulturní vystoupení ve velkém sále. 

Již v dubnu připravujeme dvě velké akce, a to konferenci na téma Podpora 

kvality života klientů s demencí a poté proběhne zážitkový dobrovolnický den – 

opět se otevíráme veřejnosti a zájemci se mohou přijít podívat a seznámit 
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s chodem domova. Během tohoto měsíce jsme také připravili setkání s Vámi a 

rodinnými příslušníky, pozvánky na jednotlivé termíny naleznete na svém 

oddělení. No a na konci dubna se těšíme na společné setkání ve velké jídelně, 

protože chystáme Rej čarodějnic . 

Přeji Vám krásné slunné jarní dny, příjemné prožití velikonočních svátků a ať 

jste spokojeni a veselí. Budeme se snažit Vám zpříjemnit každodenní chvíle, 

protože i nás moc těší vidět úsměv na Vaši tváři .   

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Z NAŠEHO DOMOVA 

CO SE U NÁS DĚLO? 

Čtyřlístkový bál 

Poslední únorový den patřil domovskému 

bálu pod názvem „Čtyřlístkový bál“.  

Jídelna domova se díky tematické výzdobě 

celá zazelenala a stala se jakousi 

předzvěstí blížícího se jara. O hudební 

doprovod se nám tentokrát postarali 

manželé Hudečkovi a klientům přišli zatančit děti taneční skupiny GEMMI a 

taneční skupina řeckých tanců pod vedením paní Grigoriadu. Podmanivému 

řeckému tanci neodolali někteří naši klienti a zapojili se do tance. Kuchyň se 

postarala o stylové občerstvení a tak na stolech nechybělo zelené šampaňské, 

pistáciové řezy, obložené chlebíčky a ovocné jednohubky, to vše laděno do 

zelené barvy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

za VČA Volná Šárka 

 



Stránka | 6 
  

Nová posila pracovníků volnočasových aktivit 

Mám čest se Vám představit a setkávat se s Vámi osobně v prostorách Domova 

pro seniory Krnov. Narodila jsem se ve Vsetíně do prosluněné krajiny, kde je 

pásmo hor, údolí lesů a vonných pasek, ale také radosti a dobrých lidí. To 

předurčilo mou lásku k lidem, ke krásám přírody a výběru mé profesní dráhy. 

Nyní žiji ve městě Město Albrechtice a jsem máma pro svou dceru, manželka 

pro svého muže, dcerou pro své rodiče, sestrou pro své sourozence a hlavně 

sama sebou. Nabíjí mě čas strávený s rodinou, pobyt v přírodě, sport, čtení knih, 

výtvarná tvorba, fotografování a rukodělné práce, jenž mi pomáhá uplatnit se 

v nemateriální potřebě a dělat radost i jiným lidem. Měla jsem možnost 

prezentovat své výtvory na samostatných výstavách v městě Zlaté Hory, zámek 

Linhartovy, Ostrava a další. 

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální – obor sociální práce a sociální 

pedagogika. V současné době studuji na Slezské univerzitě v Opavě – obor 

Edukační péče o seniory. Mám osobní i profesní zkušenosti v práci aktivizace 

seniorů a s lidmi se specifickými potřebami. Přišla jsem k vám pracovat 

z předchozího zaměstnání pracovníka volnočasových aktivit z Domova sv. 

Zdislavy v Opavě. 

Ráda bych mými zkušenostmi a vzděláním přinesla inspiraci, úlevu, radost a 

lehkost do vašeho života. Abychom se mohli dívat sami sobě čestně do očí, až se 

nás naši vnuci na sklonku života budou ptát, co na ten náš život říkáme. A my se 

budeme jen usmívat, radovat a předávat jim ty naše krásné zkušenosti. 

 

Mými životními a profesními krédy jsou:  

 Aby si lidé pomáhali bez očekávání, že se jim to vrátí. 

 Aby vzhled přestal hrát hlavní roli. 

 Abychom si uvědomovali všechny ty krásné maličkosti, co jsou kolem 

nás. 
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 Abychom se soustředili na to, co se nám v životě povedlo. Ne naopak. 

 Aby se Pokoj nevzpomínal jen ve větě, že ho chceme od ostatních mít. 

 Aby Víra neztratila křídla a mohla přiletět ke každému. 

 Aby Naděje nebyla jen starodávným výrazem. 

 

Bude mi ctí setkat se s Vámi osobně a provést Vás na vaší cestě ke spokojeným 

a požitkářským chvílím života. 

za VČA Vlachová Pavla 

Pečení je naše radost! 

Pečeme každý týden, jak jen to jde. Klienti jsou rádi, že se zapojí od zadělání 

těsta až po ochutnávku. Rádi pečeme třené, ale i kynuté buchty s náplní nebo 

ovocem. Máme také rádi vafle a koblihy. Na závěr si k té dobrotě uvaříme 

kávičku, kapučíno nebo nějaký ovocný čaj.  

 

 

 

 

 

 

 

za VČA Worková Jarmila 
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Mezinárodní den žen 

 

Připomenutí MDŽ proběhlo 11. 3. v kulturním sále. Vystoupily děti MŠ 

Jiráskova a Gorkého s pěveckým a tanečním pásmem spolu s žáky ZUŠ Krnov, 

kteří zahráli na flétny a elektrický klavír. Na závěr byly klientkám předány růže, 

které věnovali sponzoři.  

 

 

 

 

 

 

 

Valentýnské BINGO 

14. 2. proběhlo společné klání v Bingu našich klientů a klientů Domova pro 

seniory Pohoda Bruntál.  

Během Valentýnského binga všichni zúčastněni koštovali dezert s kávou. 

Nakonec každý výherce tří kol obdržel dárkový balíček.  
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NA CO SE CHYSTÁME? 

 

 

SETKÁNÍ S RODINAMI 

V kulturním sále našeho zařízení proběhne setkání s rodinami. 

II. oddělení 

vedoucí oddělení: p. Roman Dvořák  

ve středu 03. 04. 2019 od 15:00 hod. 

 

 

IV. oddělení  

vedoucí oddělení: p. Renata Bachroňová 

v pondělí 15. 04. 2019 od 15:00 hod. 

 

 

Domov se zvláštním režimem 

vedoucí oddělení: Mgr. Renata Rychlíková 

ve středu 17. 04. 2019 od 15:00 hod. 

 

 

III. oddělení 

vedoucí oddělení: Bc. David Holubec 

v úterý 23. 04. 2019 od 15:00 hod.  
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A KVALITY 

Změna konceptu práce pracovníků pro volnočasové aktivity 

  

Od 01. 04. 2019 dochází nově k rozdělení volnočasových pracovníků na 

jednotlivá oddělení. Důvodem této přeměny je změna skladby klientů domova, 

v rámci které dochází k přibývání klientů se sníženou soběstačností a 

volnočasové aktivity do této doby nebyly pro tyto klienty v plném rozsahu 

přizpůsobeny. Souběžně s tím vychází domov vstříc doporučení kontrolního 

orgánu Inspekce kvality z roku 2017, kdy mají být velké skupinové aktivity 

(velká klubovna) sníženy na malé skupinové aktivity tak, aby došlo k většímu 

individuálnímu přístupu směrem ke klientům. V praxi to bude znamenat to, že 

pracovník volnočasových aktivit bude pracovat na daném oddělení a věnovat se 

klientům jen z tohoto oddělení. V rámci týdenního rozpisu bude mít nastaveny 

menší klubovny i návštěvy na jednotlivých pokojích. Zároveň bude nově 

s klienty také cvičit.  Tým volnočasových pracovníků bude rozdělen následovně: 

p. Šárka Volná – IV. oddělení, p. Hradilová Andrea – III. oddělení, p. Jarmila 

Worková – domov se zvláštním režimem a nová posila týmu p. Pavla Vlachová 

– II. oddělení. Společné kulturní a společenské akce budou probíhat nadále 

sloučením všech oddělení. V případě zájmu Vám bližší informace poskytne paní 

Tereza  Blažčíková – vedoucí oddělení sociálního a kvality. 

  

 Program Cygnus2 – modernizace elektronického systému organizace 

 Od února 2019 došlo k modernizaci elektronického systému s názvem Cygnus2, 

ve kterém pracovníci jednotlivých oddělení provádějí svou práci. Tento systém 

nám pomáhá vést jednotlivé karty našich klientů, na kterých máme nezbytně 

nutné informace o každém z nich. Osobní karta klienta obsahuje také možnost 

vložení fotografie klienta. V průběhu měsíce března a dubna jsou jednotliví 

klienti dotazování k souhlasu, zda si přejí či nepřejí mít v systému organizace 
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uloženu svou fotografii. V případě, že klient souhlasí, je fotografie vytištěna a 

před vložením do systému s klientem projednána. Souhlas s použitím fotografie 

je možné kdykoli odvolat a fotografie tak bude ze systému vymazána. Fotografie 

nám v systému pomáhají k rychlejší orientaci v osobních spisech klientů. 

  

Konference s názvem „Podpora kvality života klientů s demencí“ 

 Domov pro seniory Krnov bude dne 09. 04. 2019 hostit odborníky v oblasti 

péče o seniory s demencí v rámci pořádané konference na téma: „Podpora 

kvality života klientů s demencí“. Cílem je předání různých pohledů odborníků z 

praxe směrem k nastavení podpory a pomoci lidem s demencí a provázání 

oblasti sociální, zdravotní a duchovní. Účastníci získají nové zkušeností a 

odborné vzdělávání.  Mezi vystupujícími odborníky bude např. ThLic. Václav 

Tomiczek, Mgr. Květa Staňková, Mgr. et Ing. Soňa Plháková, Doc. PhDr. 

Bohumil Koukola, MUDr. Henrich Kalafa,  Mgr. Radka Kaňoková, Pavla 

Hýblová nebo Bc. Marta Machová.   Generálním partnerem celé akce je firma 

ESSITY Czech Republic s.r.o. Konference je určena sociálním pracovníkům, 

pracovníkům v sociálních službách, všeobecným sestrám, ředitelům a vedoucím 

různých sociálních služeb. 

  

Dobrovolnický den Daruj pár hodin svého dne druhým lidem… 

 Dne 11. 4. 2019 proběhne v domově již třetí ročník dobrovolnického dne pro 

seniory. Dobrovolnický den je pořádán pro kohokoli, kdo by rád strávil svůj 

jeden den pomoci druhým lidem seniorského věku. V rámci připravovaného 

programu si veřejnost bude moci vyzkoušet vedení jednotlivých aktivit pro 

seniory, např. klubovnu, cvičení či společně posedět v Kavárně U Jarušky. Celá 

akce účastníky určitě obohatí v oblasti komunikace a rozvoje mezilidských 

vztahů. Kapacita akce je omezena na 12 osob. Akce bude začínat v osm ráno a 

končit kolem druhé hodiny. 
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 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců domova 

  

V průběhu prvních tří měsíců se také jednotliví pracovníci vzdělávali v různých 

oblastech a zdokonalovali své dovednosti. V měsíci lednu mohli projít kurzem 

Etika a etiketa, v únoru akreditovaným kurzem Komunikace s lidmi s demencí, 

v březnu potom kurzem Bazální stimulace a kurzem Sexualita v seniorském 

věku v zařízení sociálních služeb. Mimo tyto školení procházeli pracovníci 

vzděláváním interním v oblasti péče o lidi s demencí, konceptu Bon Appetit a 

správného provádění osobní hygieny. Každé oddělení se účastnilo vlastní 

supervizní podpory nezávislým odborníkem. Pro další období jsou připraveny 

další zajímavá témata. 

  

Schránka přání, stížností a pochval 

  

Jako každý rok i letos je k dispozici putovní schránka s názvem přání, stížnosti a 

pochvaly, která je nyní k dispozici na jednom z oddělení. Tato putovní schránka 

má výhodu v tom, že postupně umisťována na jednotlivé pokoje přímo ke 

klientům a v případě zájmu do mí může klient nebo rodinný příslušník vhodit 

jakýkoli vzkaz. Je velmi příjemné ve schránce získávat zpětnou vazbu, že jste se 

službou spokojeni a za to Vám velmi děkujeme. Schránka postupně obejde celý 

domov a bude k dispozici pro každého klienta na domově. Mimo tuto schránku 

mohou klienti kdykoli využít pevné schránky umístěné na chodbách. 

  

Volby -  Evropský parlament 

  

Volby do europarlamentu se stejně jako jiné volby v České republice konají v 

pátek a v sobotu. Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 24. května ve 

14:00 hodin. První den je volební místnost otevřena obvykle do 22:00. V sobotu 

25. května mohou Češi volit od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne. 
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V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže 

konečné výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. 

května večer. V České republice se volí 21 europoslanců. 

Prosíme tedy všechny klienty, kteří mají zájem jít k volbám o překontrolování 

občanských průkazů, hlavně data jejich ukončení. Občané volí v místě svého 

trvalého bydliště. V případě, že v době voleb se budou nacházet jinde, a přesto 

se budou chtít voleb zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si vystavit 

voličský průkaz. Ten jim  nicméně NEUMOŽŇUJE volit v zahraničí, jako třeba 

u prezidentských voleb, ale pouze  v jiném okrsku na území České republiky. 

Sociální pracovnice budou postupně obcházet klienty a v případě zájmu Vám 

pomohou vyřídit voličský průkaz. U nás v domově budou volby zřejmě probíhat 

opět v sobotu, bližší informace budou v předstihu vyvěšeny na nástěnky 

jednotlivých odděleních. 

 

 

 

 

za oddělení sociální a kvality Blažčíková, Tereza  DiS. 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Jarní dny na oddělení domova se zvláštním režimem 

Na začátku měsíce se zúčastnily čtyři pracovnice našeho oddělení kurzu bazální 

stimulace, po jehož absolvování rozšířily své pracovní kompetence o další 

odbornost a možnost využití při své práci s klienty. Bazální stimulace je 

pravidelně využívána u mnoha klientů našeho oddělení a máme s ní pozitivní 

zkušenosti. Klienti jsou uvolnění, zklidnění a ve výrazu tváře je vidět 

spokojenost. Ti, kteří jsou schopni verbálně komunikovat, dokáží dát zpětnou 

vazbu slovně. S prodlužujícími se dny a vhodném počasí chodí pracovníci 

s klienty ven na krátké procházky v okolí domova. Využívají speciálních křesel 

k tomu určených. Jsou pohodlná, prostorná a dobře se s nimi manipuluje ve 

venkovních prostorách.  

Dne 17.4.2019, od 15.h proběhne v kulturním sále společné setkání s rodinnými  

příslušníky, na které jsou tímto všichni rodinní příslušníci klientů našeho 

oddělení srdečně zváni. 

 

 

 

 

za DZR Mgr. Rychlíková Renata – vedoucí oddělení 
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II. ODDĚLENÍ 

Rádi bychom Vás seznámili s novinkami na našem oddělení. Od ledna 2019 

jsme rozšířili náš tým pracovníků v přímé péči o 2 kolegy. Nyní je péče o 39 

klientů II. oddělení zajišťována týmem 19 pracovníků včetně vedoucího a jedné 

sociální pracovnice. Náš tým neustále prochází zvyšováním profesních 

dovedností formou interních školení (provádění osobní hygieny, komunikace u 

lidí s demencí, stravování) a externím vzdělávání například kurz bazální 

stimulace. Pracovníci také procházejí pravidelnou supervizí. Naše oddělení 

získalo 2 elektrické vozíky s manuálním ovládáním. Tyto vozíky byly pořízeny 

z projektu Ježíškových vnoučat. Tímto hezkým projektem se nám podařilo 

vyzdobit část oddělení obrázky Krnova, získat harmoniku a zpěvník pro 

klientku, kalendář na noční stolek a další krásné dárky, které udělaly radost 

všem klientům. Senioři se zúčastnili pěkných kulturních akcí, jako například 

čtyřlístkový bál a vystoupení dětí na MDŽ. V měsíci dubnu plánujeme společné 

setkání vedení, klientů a rodin. Setkání se koná 3. dubna v 15:00h v prostorách 

kulturního sálu. V případě jakýchkoliv dotazů je vedoucí oddělení k dispozici 

každou středu do 17 hodin. Závěrem Vám za náš tým přejeme hezké a klidné 

Velikonoční svátky.  

 

 

 

 

za II. oddělení Dvořák Roman – vedoucí oddělení 
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III. ODDĚLENÍ 

V tomto čtvrtletí i k nám na oddělení nastoupili nové tváře. Nejen noví 

obyvatelé našeho patra, ale také  pracovníci přímé péče. Vzhledem ke  krásnému 

jarnímu počasí se snažíme co nejvíce chodit s klienty ven. Na vycházky 

používáme  speciální polohovací vozíky, které umožňují vyšší komfort a 

pohodlí pro klienty při pobytu. Také jste mohli zaregistrovat na našem oddělení 

nová oranžová prostěradla, která rozveselily  Vaše pokoje. Stejně jako Vy 

všichni se těšíme na  nadcházející  stále teplejší a delší dny plné slunce  a jarní 

zeleně. 

 

 

 

za III. Oddělení Bc. Holubec David – vedoucí oddělení 

IV. ODDĚLENÍ 

Jen co započal nový rok, museli jsme se rozloučit s naší barevnou vánoční 

výzdobou. Začátkem ledna jsme si užívali dárků od Ježíškových vnoučat, 

zejména masáží, počítačového kurzu, felinoterapie, 

pojízdné cukrárny a velkou radost nám udělal nový 

polohovatelný odlehčený vozík. V únoru nás velice 

potěšil svou návštěvou pan Veleta s taneční a pohybovou 

terapií, ze které jsou klienti vždy nadšení.  Nově nás 

pravidelně navštěvuje kočka Mia s felinoterapeutkou 

slečnou Urbanskou. Často si krátíme čekání na vlídnější 

počasí hraním karet, poslechem hudby či bingem u kávy v „rybičkové místnosti“ 

a těšíme se na jaro a posezení na terase.   

Všichni pracovníci přímé péče se zúčastnili kurzu konceptu  Bazální stimulace, 

na kterou naši klienti velice příjemně reagují. Smyslem Bazální stimulace v péči 



Stránka | 17 
  

o klienty je co nejdéle udržet soběstačnost klienta v rámci jeho možností a 

schopností, což významně ovlivňuje kvalitu jeho života. 

 

 

 

 

za IV. oddělení Bachroňová Renáta – vedoucí oddělení 

Milí čtenáři,  

při přípravě tohoho čísla jsem si uvědomila, že v roce 2015 jsme s kolegyní paní 

Terezou Blažčíkovou začínali a právě v měsíci dubnu 2015 vyšlo první číslo. 

Utíká to jak ta voda. Vyšlo 14 časopisů. 

Když si vzpomenu, jak jsem začínala , 

dívala jsem se jak se Náš časopis 

posouval, musím nás pochválit, jsem 

spokojená. Doufám, že i vám se časopis 

líbí. Chtěla bych PODĚKOVAT VŠEM 

co přispívali a přispívají. A těším se na 

další články . Za sebe i za kolegy uvítáme jakékoliv připomínky k časopisu, 

typy na články, náměty na nové rubriky. Osobně můžete doručit své příspěvky 

do kanceláře sociálních pracovnic případně  na email: s.krejci@dskrnov.cz, 

t.blazcikova@dskrnov.cz.  Další číslo vyjde za 3 měsíce. Proto sledujte nástěnky 

na našich patrech, ať vám neuteče žádná novinka. 

 

 

 

 

za oddělení sociální a kvality Krejčí Sylva , DiS. 
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OKÉNKO PANA VAŇKA 

Následující citáty a moudra klient nasbíral v rámci svého koníčku. Tímto 

příspěvkem by se o ně rád podělil s ostatními.  

 

Láska je krásná, jen pro toho kdo ji bere vážně. 

 

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat 

hlouposti. 

 

Upřímnost je dar právě tak vzácný, jako inteligence 

a krása. 

 

Kdo se dnes může radovat, nemá čekat do zítřka. 

 

Jediná věc, která se nemá skrývat nikdy – je láska. 

 

Co se říká, to není ani k uvěření je to k nevíře.  

 

Pravdivou chválou mysl roste. 
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NÁŠ DOMOV  
Vydává a tiskne pro vnitřní potřebu Domova pro seniory Krnov.  

 

Sídlo zařízení:  
Domov pro seniory Krnov  

Rooseveltova 2141/51  

www.dskrnov.cz facebook.com: Domov pro seniory Krnov  

 

Redakční tým:  
Sylva Krejčí, DiS., s.krejci@dskrnov.cz  

Tereza Blažčíková, DiS., t.blazcikova@dskrnov.cz  

Ing. Kateřina Michaliková  

 

Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise. V 

případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu NÁŠ DOMOV 

kontaktujte paní Terezu Blažčíkovou, DiS., nebo paní Sylvu Krejčí, DiS. 


