Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 26.srpna 2014
Domovinka otevře nejen dveře služby, ale i přilehlou zahradu plnou Barev podzimu
Den otevřených dveří a komponované zábavní odpoledne Barvy podzimu v zahradě centra
připravují na první zářijový pátek pracovníci dvou sociálních služeb zlínské Charity. Program,
v němž se představí zástupci snad všech věkových kategorií, je určen široké veřejnosti.
Barvy podzimu. Tento název byl poprvé vysloven v roce 2007, kdy se konal první ročník
zahradního odpoledního posezení s milou hudbou v přátelské atmosféře. A proč Barvy podzimu?
„Důvodů by se našlo hned několik. Předně v názvu můžeme hledat jistou symboliku mezi úžasnými
barvami, které podzim nabízí a seniory, jejichž čas není rozhodně šedivý,“ říká Pavla Romaňáková
a dodává: „A pak název avizuje také skutečnost, že léto pomalu, ale jistě končí. Zvláště to letošní“
Na přípravě aktivity se podílejí pracovnice zlínské Charitní pečovatelské služby a Domovinkycentra denních služeb pro seniory. Zatím, co první zmiňovaná služba poskytuje především pomoc
a podporu nejen seniorům v jejich domácnostech, Domovinka je výhradně službou tak zvaně
ambulantní. „Jde o zařízení, kam senioři docházejí během dne a v příjemném rodinném prostředí
tráví čas ve společnosti svých vrstevníků za profesionální podpory pracovnic služby,“ vysvětluje
vedoucí Michaela Blahová a dále pokračuje: „Když si senior již netroufá sám na procházky, je
po dobu pracovních povinností svých dětí nucen trávit celé dny doma osamocen, což má na jeho
pohodu negativní vliv. Většinou díky příbuzným, kteří naši službu vyhledají, se stane pravidelným,
velmi spokojeným klientem. Jistě i pro výsledky svých schopností a dovedností, které má možnost
rozvíjet při aktivizačních činnostech. Ono se totiž mnohdy může zdát, že široká paleta aktivizací a
terapií je pouze doplňkem pro zabavení, ale ve skutečnosti tyto činnosti velmi posilují uvědomění
své vlastní hodnoty. Příkladem je nedávná výroba dárečků a přáníček, které následně uživatelé
předali svým dospělým dětem. Ty byly, jak se nám uživatelé svěřili, umem svých rodičů nejen
zaskočeny, ale i dojaty. Jsem spokojená, že se nám službou daří nesnižovat soběstačnost seniorů,
ale naopak i rozvíjet jejich, možná i dosud neobjevené, schopnosti.“ Výsledky kreativity uživatelů
bude možné v rámci otevřených dveří střediska také shlédnout.
Záštitu nad Barvami podzimu převzal pan Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora města Zlína.
Charitní pečovatelskou službu Zlín a Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
finančně podporuje Sociální fond města Zlína, MPSV a dárci.
Více sdělí Michaela Blahová, vedoucí střediska, tel.: 577 107 077, mobil: 734 435 386
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín
telefon: 577 224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz, https://www.facebook.com/CharitaZlin

Příloha:
Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
Adresa: Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, tel.: (+420) 577 107 077, mobil: (+420) 734 435 386
Poslání poskytované služby
Domovinka-centrum denních služeb Charity Zlín je zařízení, jehož posláním je poskytnout
seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a
předcházet tak jejich izolaci.
Cíl poskytované služby
* posílení schopnosti a dovednosti * podpora k samostatnosti * aktivizace, motivace a podněcování
* pomoc při řešení osobních problémů * duchovní podpora * vytvoření příjemného „rodinného
prostředí“ * zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání
Základní činnosti
1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
5. sociálně terapeutická činnost
6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Časový rozsah služby:
pracovní dny v době 7:00 – 15:00hodin
Kapacita služby: 10 uživatelů/den
Více zde: http://www.zlin.charita.cz/cds/

