Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 2.září 2013
Již šestkrát jsme na Domovince uvítali Barvy podzimu
V pátek 6.září, se od 14-ti hodin mohou v zahradě Domovinky-centra denních služeb pro seniory
Charity Zlín, setkat jak její příznivci, uživatelé všech služeb, tak i milovníci milé hudby a
přátelského povídání z řad veřejnosti. Pro všechny příchozí je v zahradě centra (Zálešná I/3222 za
objektem „Drofa“) připraveno komponované hudební odpoledne pod názvem připomínajícím
přicházející roční období, Barvy podzimu. Dopoledne otevřených dveří (9 – 14hodin) v centru
obohatí také duchovní program pro přítomné uživatele služby.
Jedná se již o tradiční aktivitu, kterou Charita Zlín s odcházejícím létem pořádá. „Je příjemné, že si
k nám na tuto aktivitu nachází cestu stále více hostů z řad veřejnosti. Ale nesmí zradit počasí,“ říká
vedoucí centra Bronislava Vašáková a dodává: „Věřím, že si v odpoledním programu každý najde
svůj oblíbený hudební styl. Program zahájí mužský sbor z Klubu seniorů Kvítková. Druhým
účinkujícím je Dita Brlicová Rozumková, která všechny přítomné ovlaží zpěvem známých operních
árií. S jazzovou energií přijdou, asi ve tři hodiny, Zlínské jazzové smyčce ZUŠ Morava, vedené
Ladislavem Dolinou.“ Odpoledne se posluchačům ještě představí Klub seniorů Příluky s africkým
bubnováním a ženy z Klubu seniorů Kvítková. Pro návštěvníky je připraven stánek s občerstvením.
Centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín je pro uživatele služby otevřeno v pracovní dny
od 7 do 14 hodin již od roku 2006. Posláním služby je zajištění individuální a důstojné pomoci
seniorům. Služba usiluje o zvýšení jejich soběstačnosti, předchází sociální izolaci a tím umožňuje
důstojné prožití stáří v kontaktu se společenským prostředím. V centru se pracovnice snaží jít ruku
v ruce s názvem komponovaného programu. „Chceme, aby uživatelé v našem zařízení měli zrovna
tak barevně pestré dny, jako jsou barvy podzimu,“ objasňuje sociální pracovnice služby Petra
Tirpák Skřivánková a pokračuje: „Mně osobně maximálně naplňuje, když se uživatelé často smějí.“
Službu v roce 2013 finančně podporuje Sociální fond města Zlína, MPSV a drobní dárci.
Více informací případně podá: Mgr. Bronislava Vašáková, vedoucí střediska, mobil: 739 245 974
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín
tel.: (+420) 577 224 050, mobil: (+420) 603 491 601
www.zlin.charita.cz , info@zlin.charita.cz

Příloha:
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NAPLŇUJE MNE, KDYŽ SE UŽIVATELÉ SMĚJÍ
Bc. Petra Tirpák Skřivánková, sociální pracovnice

Naše

povolání nám občas přinese i něco k zasmání, nicméně ne vše, co je pro nás, pracovnice
úsměvné, musí být vtipné i pro naše uživatele. Přese všechno se snažíme, aby se i oni měli čemu
smát, protože jak je známo, smích léčí. Pokud by se senioři nezasmáli u nás, tak v jejich mnohdy
nelehké životní situaci, často negativně ovlivněné zdravotními neduhy, nebývá příliš mnoho důvodů
k veselosti. A to je jedna z věcí, která mě velmi motivuje ale i naplňuje při mé práci. Když se
uživatelé bezstarostně smějí, je mi jasné, že námi poskytovaná péče má smysl. Často nám uživatelé
říkají: „Smích nás opravdu drží při životě. Proto tu také rádi chodíme.“ Jsem moc šťastná, že se
většina uživatelů cítí být jako jedna velká rodina, a proto nemají před sebou ostych a zasmějí se i
sami sobě. To dokladuje zasněžená únorová historka. Jako každý den, začali jsme se společně
chystat k odvozu uživatelů domů. Tentokrát hustě sněžilo a tak jsme se, dostatečně zachumláni
v kapucích či čepicích, vydali k autu. Všichni uživatelé už pohodlně seděli připásáni v autě, až na
jednoho. Když přišlo na pečlivé usazování pana Josefa, jak mu zde budu říkat, s milým úsměvem se
na mne podíval a povídá: „A ty si sedneš kam?“ Smích ovládnul všechny přítomné, kteří upřeli
pozornost na moji odpověď: „Asi za volant.“ Po této odpovědi se i pan Josef upřímně rozesmál. A
tak od té doby vždy, když vidíme venku poletovat sníh, vzpomeneme si společně na tuto historku a
opakovaně se zasmějeme. Abychom se ale nebavili pouze historkami, vymýšlíme i veselé aktivity.
Hitem roku se stala tvorba pohádek, kdy všechna její slova, začínají stejným písmenem. Třeba pé:
Popelka pilně pracovala pro pana Pivoňku. Protože pan Pivoňka pořád pojídá pšenici politou pivem,
Popelka pšenici pivem polila. Při polévání pšenice prohnal Popelku pes. Pokousal Popelce patu.
Pozdě po půlnoci přišel pan Pivoňka prohlédnout pokousanou Popelku. Popelka plakala, poněvadž
pokousaná pata pálila. Popelčinu patu patřičně polil peroxidem. Popelka plačtivě prskala, proto pan
Pivoňka přivolal pomoc. Přivolaná pomoc Popelku politovala. Pálivost paty polevila, pohotovost
patu polepila. Pro prošetřování případu přijela policie. Policista Princ pokutoval psa pana Pivoňky.
Přísný pohled policisty Prince přesvědčil půvabnou Popelku, proto Princ přiskočil, Popelku políbil.
Základní údaje o službě
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
Konkrétní aktivity poskytované služby
V centru je pro uživatele služby připravena nabídka společenských a kulturních programů (např.
drobné ruční práce, besedy a přednášky se zdravotní a jinou tematikou, hudební vystoupení atd.).
Pro uživatele služby je v průběhu pobytu zajištěna strava a nápoje, pomoc při osobní hygieně,
existuje zde možnost odpočinku na lůžku; v letních měsících mohou uživatelé pobývat v přilehlé
zahradě.
Časový rozsah služby:
Služba je poskytována v pracovní dny v době 7:00 – 14:00 hodin
Cílová skupina:
1.
senioři
Věková struktura uživatelů:
1.
starší senioři (nad 80 let)
2.
mladší senioři (65 - 80 let)
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

