
 

 

       

                             Prosinec 2021  / číslo  19.  

 

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 

 

Vážení,  dovolte mi na chvíli se zastavit a napsat pár slov… 

Je čas adventu, období, ve kterém se připravují lidé na 

Vánoce a křesťané na příchod Ježíše Krista. Přestože 

advent je v poslední době spojován spíše s nákupní 

honičkou, úklidem, pečením cukroví, má toto období 

bezpochyby i druhou tvář. Tvář naplněnou očekáváním 

příchodu Vánoc, laskavostí ke svým bližním. Pro mě, 

osobně, je to čas, kdy více než jindy přemítám o nás, o 

lidech. Letos o to více, že pracuji mezi vámi.  Mnohem 

více si uvědomuji,  že bez lidské sounáležitosti, respektu 

k druhému člověku, tolerance a úcty, by náš život nebyl 

zcela naplněn. Můj život se v Domově s lidmi, kteří tu žijí 

a pracují, pro mě stal hlubším, pestřejším, rozmanitějším a pochopila jsem,  že 

každý z nás  tu má své místo,  svou roli,  svůj význam - a to jak z obyvatelů, tak 

zaměstnanců. Ten, kdo to cítí stejně jako já, je jistě spokojen a nechává se 

motivovat druhými, anebo naopak, vedle druhých lidí si může každý uvědomit, 

kým být nechce. V každém případě já jsem ráda, že jsem součástí tohoto 

přátelského prostředí,  kde jsou všichni přijímáni.  



Chtěla jsem vám prozradit ještě jednu věc. Když jsem šla do výběrového řízení na 

místo ředitele Sociálních služeb, měla jsem jeden sen – pokud to vyjde, přála jsem 

si,  aby pode mnou pracovali samí “srdcaři”…………musím se přiznat……..jsem 

šťastná, moje sny se plní…..…a za to děkuji všem mým zaměstnancům. 

Uživatelům bych chtěla poděkovat za trpělivost a shovívavost, kterou museli 

vyvinout v průběhu roku,  když se nemohli setkávat se svými bližními, věřte,  ani 

pro nás zaměstnance to nebylo lehké. 

Na závěr bych nám všem chtěla popřát ústup toho “virového padoucha”, abychom 

se mohli přestat separovat od druhých lidí, od rodin a abychom si mohli užívat 

lidské blízkosti.  

Do roku 2022 nám přeji mnoho zdraví, štěstí, radosti, 

optimismu a klidu na Duši, neklesejme na mysli a udržujme 

si naději,  že se vrátíme k normálnímu životu… 

KRÁSNÉ VÁNOCE!!!  ……  KRÁSNÝ NOVÝ ROK!!! 
                                                                    Mgr. Denise Picková, ředitelka 

 

Důležité informace: 
- VZP (všeobecná zdravotní pojišťovna) oznámila změnu doplatků a preskripcí u 

zdravotnických prostředků (naslouchadla, ortézy, vozíky a jejich opravy, inko-

pomůcky aj.).  Bližší informace pro vás mají v kanceláři zdravotních sestřiček. 
 

 

- MZ ČR (ministerstvo zdravotnictví ČR) vydalo vyhlášku o povinném očkování 

osob starších 60 let, která již nabyla účinnosti 
 

- odstupující  vláda schválila zákonnou valorizaci důchodů a od 1.ledna 2022 by 

se všechny vyplácené důchody měly zvýšit v průměru o 805 korun, pokud nově 

jmenovaná vládní koalice nerozhodne jinak. 

Písemné oznámení o zvýšení bude každému doručeno prostřednictvím 

pracovníků sociálního úseku. 
 

-  připomínáme, že od 1.8.2021 byly provedeny změny výše úhrad některých 

položek  u fakultativních úkonů a služeb. Bližší informace pro vás mají                               

v kanceláři sociálních pracovnic. 

 
Bc. Jitka Kvintusová: sociální úsek 

Martina Zadražilová, vedoucí  úseku péče 

 



Víte, že stále nabízíme?  
 

Půjčování knížek  
- z městské knihovny prostřednictvím  

paní J. Blažkové,  která dochází každé 

středeční dopoledne. Zájemci se mohou 

připomenout pečovatelkám na jednotlivých 

patrech. 
 

       

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) 

    
     
Spojení s vašimi blízkými  prostřednictvím 
TABLETU  

- v pracovních dnech - blíže:  informace a metodika u  pracovníků péče,  
pracovníků ergo  a  sociálních pracovnic) 

 
 



Zhodnocení aktivit v roce 2021: 
Celý rok byl ovlivněn virem, který zasáhl do životů všech. Přesto jsme se v rámci 
možností věnovali běžným činnostem, které se zde pravidelně konají. Probíhalo 
společné kondiční cvičení, pracovali jsme v dílnách na 8. patře, užívali si v Růžové 
cukrárně, zpívali při muzikoterapii, lámali hlavu při hodinách trénování paměti, 
rozjímali při návštěvách paní kazatelky. Radost vždy udělali čtyřnozí chlupatí 
pomocníci paní Lenky Navrátilové.  Zajímavé informace nám dodávala paní 
Jaromíra Čechová. Za hezkého počasí nás v zahradě navštěvoval pan Jaroslav 
Křapka s harmonikou. Poslechli jsme si také koncert pana Petra Ochmana. 
V červnu jsme byli na procházce po městě se žáky 9. třídy ze Základní školy Dr. Fr. 
L. Riegra. Od září jsme každý měsíc zhlédli v našem „biu“jeden oblíbený film. 
Zhlédli jsme také vystoupení psí tanečnice Jackie majitelky Anny Könyové a také 
jsme byli na výletě v ZOO Dvůr Králové.  

V prosinci jsme se mohli potěšit návštěvou Mikuláše, anděla a čerta, na zahradě 
domova se rozsvítil vánoční stromeček, pokřtili jsme nový, krásně vyřezávaný 
betlém a přivítali tak mezi nás Josefa, Marii I Jezulátko. 

A co si přát do nového roku? Určitě zdraví všem, pohodu, klid, štěstí a ať je ten 
příští rok lepší a normálnější než ten letošní ☺….přejí všem holky z ERGA 

Martina Farská, Dis., Jana Hajská - ergoterapeutky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vice fotografií  a informací nabízí:  webové stránky  příspěvkové organizace 

https://www.ddsemily.cz/  a  Facebook ”Sociální služby Semily” 

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

https://www.ddsemily.cz/

