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

Dům stříbrných vlasů
V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce 2014 a také informace o
tom, co ho čeká v následujících měsících

Motto pro rok 2014

„Máme rádi tradice“

Vydáno v březnu 2014
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Štěstí úzce souvisí s tím, jaké máte vztahy se svými nejbližšími a lidmi
v okolí. Koneckonců pocity spokojenosti dost často čerpáte právě z
nich. Pamatujte si, že tak, jako oni dokážou udělat radost vám, i vy
působíte na ně.
Pro pocit štěstí, naplnění a radosti se snažíme v našem domově
nacházet činnosti, aktivity a modely péče, které našim uživatelům
přinášejí tyto drobné i velké radosti. V roce 2014 se chceme zaměřit
na osvědčené tradiční akce, které plánujeme rozšířit a zaměřit na
uspokojení co nejvíce našich uživatelů.
Z naší nové aktivizační činnosti Vás podrobněji seznámím s akcí:

Masopust
Masopust v dnešní době představuje období veselí, jídla, hodování a
tancovaček. Masopust vrcholil dlouho očekávaným průvodem. Masky
představovaly zvířata, profese, národnosti nebo konkrétní osoby.
Nejrozšířenější v českém i slovenském masopustě – fašanku byla
maska medvěda, často ústřední postava fašankových průvodů a
obyčejů. Medvědí
masce
byl
přisuzován
blahonosný
a
plodnostní význam.
Povinností medvědí
masky
bylo
většinou tančit s
hospodyní a s
domácími dcerami,
což si v tradici
udrželo
určitý
žertovný
smysl.
Medvědí
maska
pak natolik určovala charakter masopustních obchůzek koledníků, že
od ní často odvozovali také své označení „chození s medvědem“.
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Medvěd býval často opentlen povřísly a u každého domu se zpívalo.
Také v našem domově jsme chtěli obnovit tuto často zapomínanou
tradici a rozveselit naše uživatele. Akci jsme zorganizovali 27. února.
V odpoledním pěkném počasí naši uživatelé vyčkávali na nádvoří
domova s otázkou - cože se to bude dít? Hlavní bránou vjíždí vůz
tažený koňmi, na voze jsou veselé, rozezpívané děti, za nimi je slyšet
harmoniku a už vhází na nádvoří i průvod masek. Jejda je to medvěd,
toho vede kominík, tam je babka, kůň, nevěsta, tady strašák z pole a
Káča, kterou nenese čert, ale ona nese svého muže. V průvodu
najdeme mladé selky, rozdováděné děti a tady z domova přichází
hospodyně v kroji a další masky. Jsou tu fotbalisti, školačka,
kovbojové, zajíčci, ohnutá stařenka, myslivec, černoška, vojáci a pan
otec. Harmonika vyhrává, masky tancují, ochutnáváme voňavé
koblihy, zabíjačkové speciality a dostáváme i štamprličku chutného
moku. Masky přinášejí hospodyni domova masopustní věnec a
představují své pásmo masopustních říkadel. Všichni se dobře
bavíme, zatancujeme si a jsme spokojeni, že jsme prožili takové
vydařené odpoledne.
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Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen všichni slaví,
připojujeme se s gratulací,
ať máte dneska čas na to, co Vás baví,
a Vaše laskavost se nám vrací.

Tento krásný svátek žen jsme oslavili písněmi a povídáním s pěveckým sborem
našeho domova pod vedením pana Miroslava Kohoutka. Vedení domova každé
uživatelce popřálo ke svátku tradiční kytičkou – červeným karafiátem.
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Nabídka akcí v měsíci březnu :
Měsíc březen je měsícem knihy
- Při této příležitosti jsme zajistili mimořádné předčítání z vybrané
literatury. Každé pondělí v odpoledních hodinách bude číst paní Brichová
a každou středu paní Malušová.
- 25.března připravujeme výstavu kuchařských knih
Besedy o tom co nás zajímá
- 13.března – beseda o historii Budišova nad Budišovkou
- 20.března –beseda o pěstování léčivých bylinek
Canisterapie
- 11. března nás navštíví pesjci s p. Dohnalovou
- 25.března přijedou větší psy s panem Menčíkem
- Tyto návštěvy se budou do zrušení opakovat každé druhé a čtvrté úterý
v měsíci
Klub mlsných jazýčků Vám provoní oddělení 18.března vůní palačinek.
Klub zahrádkářů už netrpělivě očekává první jarní den a sluníčko. Zatím
připravují vysetí osení na blížící se velikonoční svátky.
22.března v sobotu se chystáme na ples babiček a dědečků. Do tomboly
připravíme dárky a vezmeme si hlavně dobrou náladu a chuť zatancovat si a
pobavit se.
Každou akci Vám ještě připomeneme a pozvánku zveřejníme na vývěsce.
Než se nadějeme, uteče měsíc březen a bude tu duben a Velikonoce a měsíc
lásky – máj (květen).
V dubnu připravujeme:
- Velikonoční jarmark ve spolupráci s ostatními organizacemi města
- Jeden den v měsíci budou velikonoční pochoutky na jídlo po celý den
- Koncem měsíce přiletí čarodějnice a budeme se připravovat na stavění
májky
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V minulém čísle jsme Vám slíbili, že Vás seznámíme s výsledky analýzy
stížností za loňský rok 2013.

Za rok 2013 bylo předáno celkem 14 připomínek a 1 stížnost .
Připomínky se týkaly poděkování za výbornou stravu 4x, 1 připomínka se týkala
tenkých krajíčků chleba a 1x byl požadavek na častější obložené chleby.
Do připomínek jsme zahrnuli:
- 1x osobní písemné poděkování pracovnici za péči o příbuzného
- 1x poděkování našim kuchařkám za výpomoc skupince našich uživatelů,
kteří vaří pro radost svá oblíbená jídla.
- 2x pochvala rodinného příslušníka za přístup a péči o uživatele
- 1x pochvala p. Pospěchové za úklid
- 1x poděkování soc. pracovnici rodinným příslušníkem
- 1x poděkování pracovníkům v soc. službách a soc. pracovnici od rodiny
- 1x stížnost na kuchyň na nedodání DIA stravy personálem
Všechny připomínky a náměty byly neprodleně řešeny do tří dnů po vybrání
schránek, obdržení ústní připomínky. Poděkování bylo tlumočeno příslušným
pracovníkům – osobně nebo na provozní poradě. S uživateli byla připomínka
řešena na schůzce s uživateli s p. ředitelkou nebo s vedoucí stravovacího
provozu, nedodání DIA stravy – bylo zjištěno, že na svačinu byl rohlík a čaj,
sladké dezerty a jogurtové mléko bylo vydáno navíc jako přilepšení, aby
neprošla doba spotřeby (připomínka vyřešena upozorněním na důkladnější
předávání informací personálem).

Stížnosti: 1
Písemná stížnost pracovnice v sociálních službách na neetické chování jednoho
uživatele. Ve stížnosti nebylo uvedeno jméno uživatele. Neprodleně p. ředitelka
svolala schůzku uživatelů s vedením a informovala o náležitostech smlouvy a
možnostech podání stížností.
Pracovníci domova byli seznámeni se stanoviskem vedení domova na poradě
zaměstnanců.
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Představení nových modelů péče:

BAZÁLNÍ STIMULACE je součástí naší péče
Bazální stimulace jsou cílené podněty /stimulace/ základních
/bazálních/ smyslových orgánů – sluch, hmat, zrak, čich, chuť. Bazální
stimulace pracuje s dotekem, ale není to doteková terapie, podporuje
- vnímání - pohyb – komunikaci.

Cíle bazálně stimulující péče
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zachovat život a zajistit vývoj
Umožnit pocítit vlastní život
Poskytnout pocit jistoty a důvěry
Rozvíjet vlastní rytmus
Umožnit poznat okolní svět
Pomoci navázat vztah
Umožnit zažít smysl a význam věcí či konaných činností
Pomoci uspořádat jeho život
Poskytnou možnost vnímat své já a zodpovědnost za svůj život
Objevovat se a vyvíjet se

Koncept bazální stimulace (dráždění) podporuje v nejzákladnější (bazální)
rovině lidské vnímání. Navozuje pocit jistoty a bezpečí, vede k uvědomění si
polohy vlastního těla a pohybu. Jedná se o různé masážní techniky (zklidňující
masáž, povzbuzující masáž, masáž stimulující dýchání), techniky polohování a
pohybové techniky (např. využívání houpaček).
Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k uznávaným a aplikovaným
konceptům v oblasti ošetřovatelství. Pro lidi, kteří jsou jakkoliv tělesně nebo
duševně postiženi, je tento koncept již zcela neodmyslitelnou součástí jejich
života. Jednotlivé formy pracovníci provádí buď u koupání uživatelů nebo na
lůžku na pokoji, v rámci aktivit s klienty v nově zařízených vzpomínkových
místnostech nebo v návštěvní místnosti na interiérové houpačce.
Příště se seznámíme s psychobiografickým modelem péče.
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Domov Letokruhy se stal certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace
Od roku 2011 pracujeme s konceptem bazální stimulace. Jedná se o
ošetřovatelské postupy podporující zachovalé schopnosti seniorů v oblasti
hybnosti, sebeobsluhy a vnímání. Předpokladem je také práce s biografií
(historií) uživatele a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu.
Prvky konceptu jsou u nás v domově aktivně aplikovány do péče
s prokazatelnými a pozitivními úspěchy.
V souvislosti s kontrolou kvality poskytování této specializované péče proběhla
v lednu 2014 supervize pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové. Její náplní bylo
kromě analýzy a korekce implementace konceptu v praxi i seznámení s novými
postupy a výsledky nejrůznějších výzkumů, poskytnutí sebereflexe, podpora a
motivace zaměstnanců.
Na základě úspěšného splnění požadavků a kvalitativních kritérií naše
organizace získala certifikát „Pracoviště Bazální stimulace“. Kvalita poskytované
péče tak získala oficiální formát.
A to je pro nás veliký úspěch…………..

Mgr. Kamila Molková
ředitelka
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