září 2021 / číslo 18.

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
Než jsme se stačili rozkoukat, léto je pryč, přichází září a s ním předzvěst
podzimu. Září je měsíc mnoha tváří, čas změn. Končí prázdniny, začíná nový
školní rok, končí období zemědělských prací, nastává období sklizně, doba
posvícení a hodování. Celá příroda se barví nejrůznějšími barvami, tajně
doufáme a těšíme se, že nás ještě pohladí poslední sluneční paprsky v podobě
Babího léta.
I k nám, do Sociálních služeb, přicházejí se zářím určité změny. S posledním
srpnovým dnem ukončila svoji působnost paní ředitelka Ing. Eva Matura
Štěpničková a do funkce nastoupila nová paní ředitelka, Mgr. Denise Picková.
Podzim - dne 28. září definitivně potvrzuje svátek patrona a ochránce české
země – Svatého Václava, který byl vzdělaným člověkem a filantropem. Zakládal
kostely a pečoval o chudé.
Přeji Sociálním službám, jejich uživatelům
i zaměstnancům, aby i nad nimi symbolicky
převzal Svatý Václav patronát, aby se dobře
dařilo všem a příchod nové paní ředitelky
byl pro všechny přínosem.
mgr. denise picková,ředitelka

A…… SLOVO NA ROZLOUČENOU
Když jsem byla jmenována do funkce ředitelky, zaslechla jsem slova o "domu
hrůzy", do kterého nastupuji. Dala jsem si cíl, že se pokusím tuto nelichotivou
nálepku domovu odpárat.
Za sedm let společného života jsme prožili krásné i špatné dny a chvilky a myslím,
že jsme dokázali vybudovat skutečný domov a bezpečné zázemí pro ty, kteří již
nemohou být ve svém původním domově.
Důkazem toho je ocenění Značky kvality od Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR, které nám bylo uděleno v loňském roce.
Loučím se s pocitem dobře vykonané práce a přeji své nástupkyni, aby jako já
vykonávala svoji práci s láskou a citem.
e.matura štěpničková,ředitelka nyní již bývalá

oznamujeme, že….
Zájemcům o četbu stále nabízíme půjčování knížek z městské knihovny
prostřednictvím paní J. Blažkové, která dochází každé středeční
dopoledne. Zájemci se mohou připomenout
pečovatelkám na jednotlivých patrech.

co nás čeká???
dne 5. října 2021

Součástí dne otevřených dveří bude tradiční výstavka výrobků uživatelů
Domovapro seniory a Domova se zvláštním režimem, výrobků, které jsou
výsledkem prací v dílnách.

…. víte, že nabízíme?????
- doprovod / dovoz
k vyřízení vašich individuálních
požadavků , kdykoliv na požádání

- výuku na PC
2x v měsíci vždy v úterý, v čase od
9:00 do 9:30 hodin ve společenské
místnosti (upřesněno v měsíčním přehledu)

- promítání filmů
DOMÁCÍ KINO
1x měsíčně v pátek

ve společenské místnosti

(upřesněno v měsíčním přehledu)

cestování s KALEIDOskopem
- spojení s vašimi blízkými
prostřednictvím TABLETU
v pracovních dnech, dle metodiky

(blíže: informace a metodika u pracovníků péče, pracovníků Ergo a
sociálních pracovnic)

jaké bylo léto?
Především – velké poděkování
za mnoho nečekaných koncertů
pana Jaroslava Křapky, který celé
léto chodil na zahradu našeho
Domova potěšit uživatele a návštěvníky
zahrady svým zpěvem a hrou na harmoniku.

……… a co máme v plánu na nejbližší období ??
Doufáme, že nám situace - covidová i počasí - dovolí užívat si zahrady co nejdéle.
Králíci i slepičky na zahradě setrvají do konce září, než se přesunou na své zimní
stanoviště☺
Od září se opět vrátí pravidelné společné aktivity. K tradičním aktivitám přibude
jednou v měsíci v kulturní místnosti promítání oblíbených filmů a ti, co by měli
zájem o individuální seznámení s počítačem, se mohou také na nás obrátit.
V září plánujeme koncert a moštování v kulturní místnosti.
Všem přejeme mnoho zdraví a elánu a těšíme se na vás ☺
Martina Farská, Dis., Jana Hajská: ergoterapeutky

a… něco pro dlouhé chvilky ………
1.Napište co nejvíce slov, ve kterých se vyskytuje písmeno G, na začátku,
uprostřed i na konci (Guatemala – lego – monolog)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Najdi deset rozdílů

Občasník: pro informování uživatelů příspěvkové organizace Sociální služby Semily, vydáno ve spolupráci s tiskárnou
Glos s.r.o. Semily, příští číslo vyjde v lednu 2022.

