Dům stříbrných vlasů
Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro naše
uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance

V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti z podzimních měsíců tohoto roku
a také informace o tom, co ho čeká v následujících měsících

Vydáno v prosinci 2016
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2. listopadu připomenutí Památky zesnulých
2. listopadu jsme se sešli, abychom uctili svátek Památky
zesnulých, čili lidově Dušičky. Většině z nás zdravotní stav
nedovoluje navštěvovat hřbitovy a máme své blízké po celé
republice, uvítali jsme společné posezení a zavzpomínání na
své blízké v Domově Letokruhách. Zapálením svíčky a tichou
modlitbou jsme si připomněli tento svátek a naše nejbližší,
kteří už nejsou mezi námi.
S aktivizační pracovnicí jsme si popovídali o historii a zvycích,
které se vážou k tomuto svátku.

Zase hrajeme Bingo
Po delší době jsme obnovili tradici společenské hry Bingo. Každý hráč má za úkol
v této společenské hře sledovat a zaškrtávat čísla tažená z herního osudí. Touto
činností si bystříme paměť, procvičujeme pozornost a soustředěnost a přitom se
dobře bavíme. Po zaškrtnutí všech čísel na tiketu vítěz zvolá Bingo a vyhrává hru.
Zveme všechny zájemce o hru, neboť každou středu se scházíme a společně se
zahrajeme.
Věra – aktivizační pracovnice

12. listopadu - vítání Martina na bílém koni
Tuto akci pořádáme společně se Střediskem
volného času. Až se večer setmí, zahájí
kejklíři před kostelem večer ohnivým
představením. Děti nedočkavě vyhlížejí
Martina na bílém koni. Když už konečně
přijede, zamíří celý průvod s lampióny do
areálu Domova Letokruhy. Zde je připraveno
bohaté občerstvení, o které děti nejeví
zájem. První musí projít pohádkovou cestou
za paní Zimou. V momentě, kdy děti už
sdělily svá přání paní Zimě, přijde na řadu i
horký čaj a něco dobrého na zakousnutí.
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Vánoční jarmark
I letos, jako každoročně, se konal v našem Domově tradiční vánoční jarmark se
zabíjačkou. Datum padlo na 8. 12. 2016. Do akce se zapojili všichni zaměstnanci. Jedni
doma upekli cukroví, jiní chystali výrobky a balíčky s cukrovím a zabíjačkou na prodej,
další si připravovali své prodejní stánky a zahradu pro hosty, kterými byli jak naši
uživatelé, tak obyvatelé z Budišova a okolí. Ve stáncích se prodával vánoční svařák,
cukroví, koláče, zabíjačka, zelňačka, vánoční výrobky. Své výrobky zde mohli prodávat
i místní prodejci. Také program byl připravený. S pásmem vánočních písní a koled
nejprve vystoupil Pěvecký sbor při Základní škole a gymnáziu Vítkov a poté Smíšený
pěvecký sbor Komenský z Vítkova. Obojí vystoupení bylo velmi krásné a příjemně
naladilo všechny zúčastněné na vánoční notu. Že se akce povedla, svědčily téměř
vyprodané stánky a velký počet návštěvníků.
Hezké Vánoce a do Nového roku vykročení tou správnou nohou!
V. Trojanowská
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Klub mlsných jazýčků rozdává radost
Domov
Letokruhy
Budišov
nad
Budišovkou poskytuje
službu
domovy
se
zvláštním režimem a
pomáháme seniorům
s demencí. Od počátků
naší praxe jsme cítili
potřebu pracovat s více
informacemi o uživateli
za účelem poskytování
kvalitní péče. Velmi
jsme přivítali nové
ošetřovatelské metody
péče a zavádění jejich
prvků do naší praxe. Z biografických dat a životních příběhů našich uživatelů nás
oslovila touha být užitečný a zabývat se činnosti, které dávají smysl životu. Tak vznikl
na počátku roku 2013 náš „Klub mlsných jazýčků“. Nechci popisovat průběh našich
setkání a naše kulinářské výtvory, ale radost ze setkání a touhu předat toto nadšení
dál. Současně máme šest aktivních členů, kteří při diskusi, co budeme připravovat na
posledním prosincovém setkání, přišli s nápadem pozvat ostatní uživatele na
společnou schůzku, ukázat jim, co v klubu děláme a dát ochutnat námi upečené
vánoční cukroví. Slovo dalo slova a už se rodily nápady. Oslavíme 4 roky trvání klubu
mezi spolubydlícími, připravíme vánoční atmosféru a zavzpomínáme si. Abychom
mohli pohostit naše hosty, museli jsme upéci vánoční cukroví. Všichni naši členové se
dali do příprav, nakoupili jsme suroviny, udělali těsto a vykrajovali jsme různé tvary.
Ve skupince jsme si určili nejdůležitější funkci – hlavní dozor trouby, kterou hlídal náš
jediný mužský člen. Někteří členové klubu se dali po upečení do slepování cukroví.
Z místnosti se linula vůně cukroví a nejeden uživatel nakoukl do místnosti a chtěl
ochutnávat.
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Oslava 4. výročí činnosti klubu
Na tento den jsme se důkladně připravovali. Cukroví jsme
měli napečené. Vedoucí našeho klubu připravila
prezentaci fotek a ukázek, jak se nám v klubu dařilo
v roce 2016. Naši hosté – spolubydlící už obsazovali
židličky. Místností zněly tiše koledy a vánoční atmosféru
dokreslila i vůně vánočního koření. Po úvodní prezentaci
z Klubu mlsných jazýčků byl připraven další program. Aby
se naši spolubydlící také zapojili, připravili jsme pro ně
prezentaci fotek z naší celoroční činnosti. Záměrně jsme fotky zamíchali a hádali jsme,
z které akce snímky jsou. Veselá diskuse uživatelů na sebe nedala dlouho čekat.
Radost a pocit naplnění byl cítit z celého setkání. Odměnou pro všechny byla
ochutnávka námi napečeného cukroví. Chceme se tímto příspěvkem podělit
s ostatními poskytovateli o naše dojmy. Myslíme si, že pomoci realizovat nápad
uživatelů, podpořit zajímavě prožité dopoledne a přitom si zavzpomínat, je ta největší
odměna za naši práci.
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16. 12. 2016 – tradiční vánoční tombola
Každoročně je tento den očekáván s nedočkavostí našich uživatelů a zaměstnanců.
Pracovnice aktivizací paní Janáčová připravila slosovatelné osudí a zajistila distribuci
lístků do tomboly všem
zájemcům. Balíčky pro
všechny zúčastněné byly
připraveny z darů našich
sponzorů, dodavatelů a
darů
rodinných
příslušníků. Našli se i
dobrovolní dárci z řad
našich
zaměstnanců.
Všem moc děkujeme,
neboť bez jejich přispění
bychom
nemohli
připravit takové bohaté
dary. Nastal čas setkání.
Paní ředitelka všechny
přivítala, připomenula zvyklosti, které se připravují na vánoční svátky. A pak se
přistoupilo k losování. Někteří uživatelé zjistili, že se jim podařilo někam založit lístky
do tomboly. Nakonec se vše našlo a mohlo začít losování. Paní ředitelka nás napínala,
dávala nám matematické kvízy k vylosovaným číslům. Každý účastník této zdařilé akce
obdržel pěkný vánoční balíček. Po přípitku s přáním
šťastného a veselého prožití svátků vánočních a po malém
občerstvení od našich paní kuchařek jsme se všichni
zaměstnanci rozešli pokračovat ve vánočních přípravách
do svých domovů. Z ohlasů uživatelů i zaměstnanců
můžeme považovat tuto tradiční akci za velmi zdařilou.
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Narozeniny našich uživatelů
Přijměte naše blahopřání k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a
hezkých chvil Vám přejí zaměstnanci Domova Letokruhy.
Příjmení

Jméno

Datum narození

Horníková

Antonie

7.11.

Beková

Anna

8.11.

Pospíšil

Jiří

17.11.

Sittek

Bohumil

25.11.

Obrusník

Miroslav

14.12.

Ježková

Věra

16.12.

Rath

František

29.12.

mnoho

v listopadu oslavila naše uživatelka paní
Beková své 80. narozeniny
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Pan Pospíšil slaví
69. narozeniny

Paní Ježková Věra
slaví
80. narozeniny
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Poslední rozloučení

Čas ubíhá a nevrací, co vzal
Jen láska úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

2. 10. 2016

paní Blinková Marie

15. 12. 2016 paní Bláhová Marie
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PRÁVO NA DŮSTOJNÉ
ZACHÁZENÍ
1. Dohodnuté oslovení
Pane….
Paní…...
Křestní jméno, vy….
2. Já si vyzdobím pokoj
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3. Respektování intimity
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4. Převlékání oblečení z nočního prádla

NOC

DEN

Co nás čeká v následujícím období?
- 19. prosince – vystoupení dětí ze Základní školy v Budišově nad Budišovkou
s pásmem koled a vánočních písní
- 20. prosince nás navštíví děti z dětského domova se svým programem
- 24. prosince připraví pro naše uživatele slavnostní tabuli naši zaměstnanci
- 30. prosince navštíví naše uživatele umělci z agentury Viola se svým
předsilvestrovským vystoupením
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