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Občasník PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Sociální služby Semily,
příspěvková organizace
Bavlnářská 523, 513 01 Semily
Telefon recepce: 481 621 811
IČ: 00854930

web: ddsemily.cz

Přinášíme další číslo občasníku, které jako vždy přináší nové informace o životě v naší
organizaci, zejména Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem.

SLOVO NA ÚVOD
čas běží neúprosně kupředu a najednou je tady konec léta. Letošní léto nám
dopřálo nejen horké sluneční dny, ale ve sronání s tím loňským i nějaké
dešťové přeháňky, které zahnaly chmurné myšlenky na nedostatek vody a
nadměrné sucho. Věřím, že přes všechny problémy a nedostatek personálu, si
všichni zaměstnanci během léta našli alespoň krátký čas na odpočitek a
děkuji všem za obětavost, loajalitu a kvalitně odvedenou práci. Všem
uživatelům služeb děkuji za jejich trpělivost a shovívavost v době čerpání
dovolených a personálních změn.

e.matura štěpničková,ředitelka

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:
Na přelomu dubna a května letošního roku došlo ke změně lékařky. Svoje
služby pro organizaci ukončila MUDr. Helena Boháčová, děkujeme moc za
obětavost a dlouholetou spolupráci.
Lékařskou péči o registrované uživatele nadále poskytuje MUDr. Jana
Vejnarová, s názvem JV Praktik s.r.o.

Ze schůzky s obyvateli Sociálních služeb Semily. p.o.
dne 22.8.2019
v kuchyni - dochází k personálním změnám, odchází vedoucí kuchař, přichází dvě
nové kuchařky ze školy
- od 1.10.2019 se opět budou vařit dvě varianty hlavního jídla na výběr k obědu,
bude to v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Na výběr budou sladká jídla většinou ve
středu, bezmasá převážně ve čtvrtek
- osvědčilo se více studených večeří hlavně přes teplé letní dny, max. dvě teplé
večeře budou nabízeny do konce září (v pondělí a ve čtvrtek), od října do konce
dubna budou tři teplé večeře týdně ve dnech: pondělí, čtvrtek, pátek.
na recepci v přízemí – nový automat na kávu,
lze požádat pracovníky recepce o pomoc při obsluze
již rok platí nová – přísnější pravidla Evropské unie o
zpracování osobních údajů, tzv. pravidla GDPR. Základní
informace jsou uveřejněné na webových stránkách organizace
a vytištěné informace včetně směrnice o nakládání s osobními
údaji jsou u paní ředitelky k nahlédnutí
Ze schůzky byl vytvořen písemný záznam, se kterým je každý uživatel seznámen.

Jaké bylo léto?
Léto se blíží pomalu ke svému konci a my můžeme rekapitulovat, co jsme všechno
prožili:
Určitě jsme si užívali sluníčka na zahradě i procházkách. Zpestřením byl červnový
koncert Táboranky s vystoupením mažoretek z Lomnice nad Popelkou. V červnu nám
přednášel o ZOO Liberec pan Petr Hons a pobavilo nás vystoupení dětí z MŠ Pod
Vartou.
Akcí měsíce června byly také sportovní hry, které pro uživatele obou Domovů
zorganizovali studenti Waldorfského lycea se studenty z ISŠ v Semilech.
Na konci školního roku jsme také využili volna žáků ZŠ Dr. Fr. L. Riegra k tradiční
dopolední procházce po Semilech.
V červenci i srpnu mezi nás přišel pan Petr Ochman a zpříjemnil nám den hrou na
akordeon….
M. Farská (ergoterapie)

a jaké bylo léto ve fotografii???

co nás čeká
rozloučení s létem na zahradě dne 10.září 2019 od 14:30 hodin zahraje dechová hudba
Semilská 12 a je připraveno překvapení
ve formě kulturního zpestření

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 8. října 2019 od 9:00 do 16:00 hodin
v rámci celostátního týdne sociálních služeb,
který organizuje Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR již po jedenácté.
A samozřejmě: práce v dílnách, pobyt na zahradě, rehabilitace, muzikoterapie,
canisterapie a další pravidelné aktivity

víte, že …..
před 150 lety
- dne 17. listopadu 1869 byl pro veřejnost otevřen slavný Suezský průplav.
- dne 21. prosince 1869 byl založen Smíchovský pivovar
Před 100 lety
- dne 28. ledna 1919 byla v Brně založena Masarykova univerzita.
- dne 6. února 1919 byl založen Československý červený kříž.
- na podzim 1919 v Liberci byla založena ZOO Liberec - nejstarší zoologická zahrada v České
republice.

Výrobce motocyklů Jawa slaví 90. narozeniny.
Zakladatel František Janeček zaregistroval
značku v Československu 17. srpna 1929.

znáte tyto pranostiky???
Svatá Anna chladno zrána.
Svatá Anna s kosičkou, svatý Jakub s motyčkou
Svatý Vavřinec jest prvý podzimec
Po svatém Václavu beranici na hlavu
Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše
Na svatou Hedviku déšť tropí rotyku

Občasník: pro informování uživatelů příspěvkové organizace Sociální služby Semily, vydáno ve spolupráci s tiskárnou
Glos s.r.o. Semily, příští číslo vyjde v lednu 2020.

