
~ 1 ~ 
 

   ZPRAVODAJ  SENIORU OTROKOVICE, P.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Číslo 4/ říjen 2013 
       /čtvrtletník/ 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
 
 
 
Obsah: 

- úvodní stránka str. 1   -  připravujeme pro Vás str. 13        
- slovo ředitelky str. 2   -  aktuality str. 14-19 
- ohlédnutí za kulturou str. 3-12 -  pro volnou chvíli str. 20 

 
 
 
          

 

 



~ 2 ~ 
 

                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mílí čtenáři, milé čtenářky, 
 
ač je to k nevíře, máme tu podzim s plnou parádou. Ráno nám jiţ pěkně 
přituhuje, přestoţe odpoledne to z posledních sil ještě zkouší sluníčko, na 
zahrádkách se rychle sklízí zbytky letošní úrody, květiny pomalu vadnou a 
stromy ztrácejí svoje listí. Pomalu ale jistě se příroda a my s ní chystáme 
na zimu.  
 
Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR kaţdý rok v tyto podzimní 
dny vyhlašuje Týden sociálních sluţeb, během něhoţ se obvykle 
v zařízeních pořádají Dny otevřených dveří, aby i široká veřejnost měla 
moţnost poznat blíţe prostředí sociálních sluţeb. Kaţdoročně jsme se 
k této aktivitě připojovali i my na SENIORu, ale letos jsme se rozhodli pro 
změnu. V listopadu tomu bude již 5 let, co byl zahájen provoz na 
budově SENIOR C. Rozpohybovat tento velký kolos, nebylo pro nikoho 
z nás (zaměstnance, zřizovatele, dodavatele, uţivatele, rodinné 
příslušníky) jednoduché.  Proto si myslím, ţe si zaslouţíme všichni 
společnou oslavu. Z toho důvodu se tedy uskuteční ve čtvrtek              
28. listopadu 2013 v prostorách SENIORu Otrokovice tzv. „Zážitkový 
den“. Pro všechny domácí a návštěvníky bude připraven velmi bohatý 
program, jehoţ hlavní částí bude představení velkého mnoţství aktivit 
(můţete si i sami osobně vyzkoušet), které u nás našim uţivatelům 
nabízíme, včetně dalšího divadelního představení v rámci projektu 
Bohatství vzpomínek. Věřím, ţe společně proţijeme další báječný den. 
 
Přeji vám všem příjemné podzimní dny. 

 
                                                            Ing. Ivana Vardanová 
                                                             ředitelka SENIORu 
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 Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
        

       Kulturní život na SENIORu B  
 
Letní turnaj v pétanque 
Dne 11.7.2013 jsme pro naše uţivatele 
uspořádali letní Turnaj v pétanque. Hojná 
účast našich seniorů svědčí o tom, ţe mají 
tento druh sportovních aktivit rádi. Ti co 
neměli zájem o sportování, jen tak společně 
poseděli  při příjemné hudbě a vychutnali si 
krásné letní počasí.   

Výlet na Štěrkoviště 
Dne 16.7.2013 jsme uspořádali 
v rámci cyklu „Výlety za 
vzpomínkami“ společnou 
procházku na Štěrkoviště 
v Otrokovicích. S účastníky 
jsme si prohlédli okolí 
koupaliště a nové atrakce, které 
jsou tam vybudovány. Závěrem 
jsme  poseděli  v  blízké 
zahradní restauraci.  

 
Výlet Kroměříž 
V polovině prázdnin jsme 
realizovali pro zájemce výlet 
do Kroměříţe. I kdyţ nám 
zpočátku počasí nepřálo, 
v průběhu výletu se umoudřilo 
a my jsme si mohli uţít krásné 
dopoledne s procházkou v 
místní Podzámecké zahradě. 
Po prohlídce ZOO koutku jsme 
procházku ještě zakončili 

návštěvou v místní  zámecké kavárničce, kde jsme mohli ochutnat dobroty  
ze široké nabídky zákusků a zmrzlin. 
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Zahradní opékání 
Horký červencový den 30.7.2013 
jsme si zpříjemnili  společným 
Zahradním opékáním. Nabídka 
grilovaných specialit byla široká. Ten,  
kdo se chtěl  v  horkém počasí 
zchladit, si mohl vybrat z pestré 
nabídky mraţených výrobků.  K dobré 
náladě hrála reprodukovaná hudba. 
Akce byla velmi vydařená a u seniorů 
se setkala s pozitivním ohlasem. 
 

 
Pravidelná posezení se zmrzlinou 

O letních slunečných víkendech jsme několikrát upořádali společné 
posezení před budovou u 
zmrzlinových dobrot. Součástí 
společných posezení bylo 
vzpomínání nad tématy 
spojenými s  létem  např. 
doţínkové zvyklosti, letní 
dovolené a výlety, zavařování 
atd. Také jsme se několikrát sešli 
nad pranostikami pro letní 
měsíce. Tyto aktivity se vţdy 
setkaly se  zájmem a účast byla 
velká. 

 
Výlet Beseda Otrokovice 
Dne 8.8.2013 jsme uspořádali 
v rámci cyklu „Výlety za 
vzpomínkami“  společný  výlet na 
„Otrokovickou Besedu“. 
Kulturním střediskem nás 
provedla pí Navrátilová, která 
poutavě vyprávěla o tom, co 
prošlo v  tomto objektu 
rekonstrukcí. V době návštěvy 
zde probíhala výstava oděvů 
orientálních tanečnic, kterou 
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jsme si se zájmem prohlédli.  Podívali jsme se i do velkého 
společenského sálu a do malého kinosálu. Výlet jsme zakončili návštěvou 
místní kavárny. 
 

 
Výlet k přístavišti 
Dva srpnové víkendové dny jsme 
uspořádali v rámci cyklu „Výlety za 
vzpomínkami“  společné vycházky 
v doprovodu personálu k přístavišti u řeky 
Moravy.  Prohlédli jsme si kotvící lodě a 
celou procházku si zpříjemnili posezením 
u místního stánku s občerstvením, kde 
nás přivítaly příjemné pracovnice. 
 
 
Výlet na Velehrad 
Dne  13.8.2013 se uskutečnil  pro všechny 
zájemce výlet na poutní místo Velehrad. 
Měli jsme moţnost  si  prohlédnout krásné prostory Baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s poutavým výkladem místních 
duchovních. V bohatě zdobené bazilice se nachází několik spirituálních 
ohnisek, které jsme nemohli minout a to např. oltář, kaple Panny Marie 
jednoty křesťanů s velehradským palladiem atd. Příjemnou tečkou byla 
návštěva místní cukrárny.  
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Letní slavnosti 
Po velkém úspěchu letošního 
Country bálu, jsme se rozhodli 
pozvat k nám opět skupinu 
DIVOUSy, která nám zahrála 
29.8.2013 na Letních 
slavnostech. Na slavnosti byli 
pozváni nejen naši senioři, ale 
i jejich přátelé a známí. Akce 
probíhala ve velkém stylu na 
parkovišti před budovou, kde 
byly zajištěny grilované 
speciality, spousta výborných 
zákusků a  dalšího 
občerstvení. Na programu bylo i vystoupení  dětské skupiny TJ Voltiţ 
Tlumačov . Akce se všem zúčastněným moc líbila a pokud by ji 
neukončilo deštivé počasí, poseděli bychom do večerních hodin. 
 
Turnaj v kuželkách 
Jiţ podruhé jsme byli pozváni 
do lázeňského města 
Luhačovice, abychom se 
zúčastnili  5.9.2013 Turnaje 
v kuţelkách. Domov pro 
seniory Luhačovice opět 
přichystal  soutěţení v 
příjemném prostředí. I kdyţ 
jsme nevyhráli, byli jsme rádi, 
ţe jsme se mohli zúčastnit. 
Budeme se těšit na příští rok. 

 
Přesná šipka 
Dne 11.9.2013 se opět konala soutěţ 
Přesná šipka, kterou kaţdoročně 
připravuje místní Charita Otrokovice. 
Zúčastnilo se sedm druţstev ze 
zařízení Zlínského kraje. Soutěţilo se 
ve třech kategoriích, do 80ti let, nad 
80 let a zaměstnanci. Všichni 
účastníci byli odměněni diplomem. 



~ 7 ~ 
 

Turnaj v člověče nezlob se 
Dne 14.9.2013 se v dopoledních hodinách 
uskutečnil Turnaj v člověče nezlob se.  O 
tom, ţe nás těší tato společenská hra ve 
velké oblibě svědčí i hojná účast seniorů. 
Aktivně se turnaje se zúčastnilo dvanáct 
lidí.  Vítězem se stala paní Fryštacká, druhé 
místo obsadil pan Kocháň a třetí byla paní 
Brázdilová.  Všichni zúčastnění obdrţeli za 
účast drobnou odměnu. 
 
 

 
 

Přednáška z cyklu „Zdraví 
z lékárny“, 

Dne 26.9.2013 se měli moţnost 
uţivatelé zúčastnit jiţ šesté 
přednášky v řadě  z cyklu „Zdraví 
z lékárny“. Tentokráte na téma: 
Zaţívání a problémy s ním spojené. 
Přednáška byla zpestřena 
promítáním diapozitivů  a 
ochutnávkou švédského čaje a 
švédských kapek. 
 
 

 
 
 
Michalská pouť 
V sobotu a v neděli  28.9. a 29.9.2013 se 
konala tradiční Michalská pouť v Otrokovicích 
na Baťově. Po oba dny se naši senioři vydali 
v doprovodu pečovatelek na prohlídku 
nejrůznějších pouťových atrakcí. V sobotu jsme 
si mohli prohlédnout kolotoče, pohladit poníky a 
posedět u stánku s občerstvením. V neděli jsme 
si poslechli koncert dechové hudby, kde jsme si 
společně zazpívali.  



~ 8 ~ 
 

Svatováclavské hody 
Poprvé v našem domově 
proběhly 2.10.2013 
svatováclavské HODY 
v lidových krojích. Na 
úvod  jsme dodrţeli 
tradici povolení hodů.  
Poté následovalo bohaté 
občerstvení od krojované 
chasy.  Pochutnali jsme si 
na domácích koláčcích, 
moravském vínu a 
bramboráčcích, které 
jsme si připravili v rámci 
dopolední pracovní dílny. 

K tanci a poslechu hrála reprodukovaná dechová hudba Mistřiňanka. 
Zpívalo se, tančilo  a  všichni odcházeli domů s dobrou náladou. 

 
 
Návštěva Základní školy Mánesova 
Dne 8.10.2013 jsme si byli prohlédnout  Základní školu Mánesova 
v Otrokovicích, kterou si většina zúčastněných pamatuje ještě z dob 

svého dětství. Po škole 
nás provedla 
zástupkyně ředitele 
paní Turková. Měli 
jsme moţnost se 
podívat do učeben 
jazyků, výpočetní 
techniky a fyziky. 
V učebně fyziky nám 
byla předvedena 
moderní technika 
učení na interaktivní 
tabuli. Společně jsme 
si zavzpomínali na 
školní léta  seniorů i 
jejich dětí. 
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Kulturní akce na SENIORu C 
 
Zahradní grillpárty 
I letošní léto se neobešlo bez 
tradiční zahradní grillpárty, kterou 
pravidelně pořádáme pro všechny 
obyvatele domova, jejich rodinné 
příslušníky a známé. Pro tento rok 
se dne 10.7.2013 odpolední 
program nesl v trampském stylu. 
Tramping má většina obyvatel 
spojený se svým mládím, vyvolává 
v nich vzpomínky na období 
dovolených a chvil strávených 
v přírodě. Atrium domova se při 
této příleţitosti proměnilo na osadu 
SENIORKu, kde se zpívají 
trampské písně při kytaře a opékají 
se dobroty na ohni. Úvodem byla slavnostně vztyčena vlajka osady a 
zazněla trampská hymna „Vlajka vzhůru letí“. Počasí pro posezení venku 
se vydařilo a umocnilo tak záţitek z příjemně stráveného odpoledne. 
 

Letní vycházka 
Letní měsíce přímo vybízejí 
k procházkám do okolí, a proto jsme 
pěkného počasí vyuţili i my. Vyrazili 
jsme na dvě různá místa, nejprve 
17.7.2013 k nedalekému Štěrkovišti 
a poté 4.9.2013 k přístavišti 
Otrokovice. Při obou procházkách 
jsme se podívali na známá místa, 
která ovšem některé zúčastněné 
překvapily nynější podobou. Za 
hezkého počasí jsme si poseděli u 
vody při občerstvení, povídali si o 
dění kolem nás a vybavovali jsme si 
záţitky ze zde dříve proţitých chvil. 
Jsme rádi, ţe se náš domov nachází 
v tak pěkném prostředí s mnoha 
zajímavými místy na dosah.       
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Videokavárna 
Dne 26.7.2013 se ve společenském 
sále poprvé sešli obyvatelé domova, 
aby shlédli prezentace fotografií         
z  proběhlých kulturních a 
společenských akcí. Prostřednictvím 
fotografií si oţivili vzpomínky na 
vydařené akce a na chvíli jakoby se 
vrátili v čase zpět. Posezení bylo 
nazváno VIDEOKAVÁRNA, a jako 

v kavárně jsme si opravdu připadali - v pěkně upraveném prostředí se 
podávala káva a „něco na zub“. Obyvatelé se podívali i na několik videí 
z různých vystoupení a dobře se při nich pobavili. Pro velký úspěch byla 
celá akce zopakována dne 12.9.2013 a tentokráte byli na přání obyvatel 
připomenuty starší akce.  
 

Dne 6.8.2013 jsme pro naše 
obyvatele uspořádali jiţ v pořadí 
druhé kolo soutěţní hry „Bystrý 
senior“. Cílem této soutěţe nebylo 
„vyhrát, ale zúčastnit se“ a protrénovat 
si paměť. Připraveno bylo několik 
disciplín, z nichţ zúčastněné nejvíce 
zaujalo přiřazování fotografií 
zaměstnanců z dětství k jejich nynější 
podobě. Dále se skládalo puzzle, 
vymýšlely se slova na určitá začáteční 
písmenka nebo si bylo třeba vybavit, 

co bylo na obrázcích. Soutěţilo se ve dvojicích a z té vítězné vzešel po 
napínavém souboji celkový výherce. Všichni přítomní se dobře bavili, a 
protoţe vše zvládli, odcházeli s dobrým pocitem.   

  
Pétanque 
Společenskou hru pétanque jsme si 
u nás v domově oblíbili, o čemţ 
svědčila i účast na turnaji dne 
23.8.2013. V dopoledním čase se 
obyvatelé sešli v atriu domova a 
změřili své síly nejprve ve 
skupinkách po třech. Průběţní 
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vítězové se nakonec sešli ve finálovém kole. Pobyt na čerstvém vzduchu 
spojený s pohybovou aktivitou všem zúčastněným prospěl, protoţe si 
odnášeli dobrou náladu.   
 
Canisterapie 

Letos v září je tomu rok, co k nám do domova 
pravidelně jedenkrát měsíčně přichází 
canisterapeutka pí Markéta Mišáková se svými 
jezevčíky. Nejprve nás navštěvovali 4 jezevčíci 
– Valerie, Abby, Buggie, Demie, k nimţ se ale 
postupem času přidali další 2 – Elizabeth, 
Edward a před nedávnem dokonce štěňátko 
krátkosrsté kolie Grace. Nyní se tedy naši 
obyvatelé mohou těšit z návštěv 
neuvěřitelných 7 pejsků. Vţdy je velkým 
záţitkem být v jejich přítomnosti, sledovat, jak 
si společně hrají a hladit si je. Touto cestou 
bychom rádi pí Mišákové poděkovali, ţe 
umoţňuje našim obyvatelům zaţívat tyto 
radostné chvíle.     
 
 

Výlet na Velehrad     
Dne 17.9.2013 jsme završili období výletů návštěvou Velehradu. Podzimní 
charakter počasí nám nezabránil v tom, abychom stihli vše, co jsme si na 
dopoledne naplánovali. Po příjezdu 
jsme si prošli prostranství před 
bazilikou a poté se nás ujala 
průvodkyně, která nám 
zprostředkovala prohlídku klášterní 
baziliky. Seznámili jsme se s historií a 
zajímavostmi této významné 
historické církevní stavby. Kdo 
navštívil Velehrad jiţ dříve, byl 
příjemně překvapen z jeho současné 
podoby, která se odvíjí od rozsáhlých 
rekonstrukcí. Výlet jsme zakončili 
posezením v místní cukrárně, kdy 
jsme při zákusku a kávě zhodnotili 
průběh dopoledne. 
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Rotopedtours a pěškotours 
Dne 24.9.2013 proběhlo ve 
společenském sále domova 
úvodní setkání k letošnímu 
ročníku projektu „Rotopedtours 
a Pěškotours“. Naši obyvatelé 
se do něj zapojí jiţ potřetí. Pí 
Nováková z  Národní sítě 
podpory zdraví, o.s. 
prezentovala novinky i důleţité 
informace týkající se projektu, 
nechybělo ani povídání o 
zdravém ţivotním stylu a 
důleţitosti pohybu pro osoby seniorského věku. Právě motivace 
k pohybové aktivitě je hlavním cílem projektu. Po celý měsíc říjen si budou 
obyvatelé zapisovat vzdálenosti zdolané vlastní silou např. pěšky, na 
motomedu apod.. Vzdálenosti se na konci měsíce sečtou a přispějí 
k celorepublikovému výsledku, jehoţ cílem je pomyslně obejít rovník. 
Budeme doufat, ţe touto cestou někteří objeví význam pohybu pro své 
celkové zdraví.    
   
 
Posezení s písničkou 
Obyvatelé našeho domova si 
vţdy rádi posedí při poslechu 
ţivé hudby, proto jim pravidelně 
zprostředkováváme posezení 
s písničkou. Dne 24.9.2013 
k poslechu hráli PSS Adam 
Grebeníček na kytaru a náš 
obyvatel p. Podlas na 
harmoniku. Nejprve volili písně 
účinkující dle svého repertoáru a 
poté dostali prostor přítomní 
obyvatelé, aby si nechali zahrát 
na přání. Kdo znal slova, zapojil se do zpěvu a ostatní si poslechli známé 
melodie. Všechny překvapil p. Podlas, který se po delší době vrátil ke hře 
na harmoniku, a díky pilnému tréninku se v ní zdokonalil natolik, ţe zvládá 
hrát před početným publikem.    
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – IV. čtvrtletí 2013: 
Říjen        

  1.10. Autorské čtení a beseda s regionální  autorkou Jaromírou 
Slezákovou 

16.10. Divadelní okénko  
24.10. Slavnostní zahájení provozu kavárny „POHODA“ 

Listopad             
18.11. Divadelní představení „Kouzlo dětství“ 
28.11. Záţitkový den v SENIORu 

Zábavná soutěţní hra BINGO 
Přednáška na téma: Řecko a jeho historie 

 
Prosinec                       Zvyky a tradice Svatého Mikuláše 

Vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ 
Vánoční dílny 
Slavnostní adventní koncert  Ţenského pěveckého 
sboru Otrokovice 
Společné posezení u vánočního stromečku 
 

Termín akcí bude vţdy zveřejněn s dostatečným časovým předstihem. 
 
 

Plánované akce SENIORu  C – IV. čtvrtletí 2013: 
 
Říjen      

  1.10. Vystoupení břišních tanečnic 
     8.10. A-Z kvíz 

16.10. Tetičky z Kunovic    
30.10.  Loutkové divadlo 

  
Listopad     

  5.11. Beseda s kronikářkou o panu Františku Omelkovi 
  6.11. Návraty z Tlumačova 
12.11. Bingo 
20.11. Divadlo 
28.11 . Den otevřených dveří, 5. výročí 

    
Prosinec     

  5.12. Obchůzka Mikuláše /dopoledne/ 
  5.12. Vystoupení dětského souboru Dolinečky /odpoledne/ 
11.12. Muţský sbor z Uherského Hradiště 
20.12. Vánoční posezení s koledami 
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                  Aktuality SENIORu 

   
 

Stali jsme se CERTIFIKOVANÝM PRACOVIŠTĚM 
 

 

 

Dne 28. srpna 2013 proběhla v 
SENIORu supervize bazální stimulace 
pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové 
odbornice z Institutu Bazální stimulace. 
Cílem bylo zjistit  zda v SENIORu 
splňujeme kritéria stanovená institutem 
a umíme s tímto konceptem Bazální 
stimulace® dobře pracovat v péči o 
naše seniory.  

 

 

Bazální stimulace je ošetřovatelský koncept podporující vnímání, 
komunikaci a pohybové schopnosti seniorů a je vyuţívám především 
v péči o osoby upoutané na lůţko. Pracujeme především s různými 
rehabilitačními technikami pro stimulaci  lepšího vnímání vlastního těla. 

Závěry ze supervize byly pro nás potěšující. SENIOR se stal 
certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace a tak jsme v současnosti 
jediným Domovem pro seniory a jediným Domovem se zvláštním 
reţimem ve Zlínském kraji, který získal tento certifikát.  

 

Především nás těší, ţe pouţití prvků konceptu Bazální stimulace 
přispívá ke kvalitnější péči o naše seniory, vnáší do péče lidskost a 
důstojnost. 

 

       Napsala Mgr. Věra Berková 
metodik SENIORu 
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Přispějte svými VZPOMÍNKAMI na téma  „KOUZLO DĚTSTVÍ“ 
 
Máme za sebou další půlrok a pomalu se 
můţeme těšit na další divadelní představení, 
které vznikne na základě vašich vzpomínek. 
Tentokráte jsme zvolili téma, které je blízké nám 
všem. Budeme se ve svých vzpomínkách vracet 
do dětství a celé představení jsme pak nazvali 
„Kouzlo dětství“.  

      
 Předem Vám moc děkujeme za  
Vaše příspěvky k tomuto tématu. Budeme se ptát na 
vzpomínky,    které se váţou nejen k Vašemu dětství, ale také 
k mateřství. Zajímá nás, kdo se většinou v rodině staral o 
malé děti a zda byly mateřské školky. Zpívalo se dětem? 
Četly se pohádky? Říkaly se básničky? Vzpomenete si na 
svoji nejoblíbenější hračku? Měli jste kamarády? Jak jste 
společně trávili čas, jaké jste hráli hry a vyváděli jste nějaké 
lumpárny? Určitě uţ nyní, kdyţ čtete naše otázky se před 
Vámi odkrývají vzpomínky na Vaše dětství. Velmi rádi 
budeme naslouchat Vašemu vyprávění, na papír zachytíme 

důleţité momenty a na základě nich pak vznikne divadlo. Ale 
to uţ pro Vás není novinka. Představení budeme hrát nejen pro 

Vás na budově B a C, ale také pro návštěvníky Záţitkového dne SENIORu 
v rámci hlavního programu. 
 
S souvislosti s realizací tohoto divadla jsme zveřejnili 
výzvu,  kde prosíme  širokou veřejnost o spolupráci při 
zapůjčení potřebných rekvizit – všeho co se pojí 
s tématem dětství a mateřství z období 40 – 70 let 
minulého století: kočárky, kolébky, postýlky, oblečení pro 
děti různého věku, dětská výbavička, houpací koník, 
kohouti, jiné hračky, hry…. . Tak uvidíme kolik se nám 
sejde předmětů.  
 
 
Na závěr nám dovolte říci, ţe nás potěší, kdyţ se aktivně zapojíte a třeba si 
s námi zase i divadlo zahrajete.  Nezapomeňte, ţe jde hlavně o pobavení a 
dobrou náladu.   
        
 
    Těší se na Vás kolektiv sociálních pracovnic SENIORu 
 



~ 16 ~ 
 

Finanční podpora sociálních služeb  

poskytovaných SENIORem 
 

 

Zlínský kraj se jiţ šestým rokem spolupodílí na financování sociálních sluţeb 

poskytovaných příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice. 

V letošním roce získaly z krajského rozpočtu podporu dvě pobytové sociální 

sluţby: domov pro seniory SENIOR C částku 471.000,- Kč a domov se zvláštním 

reţimem SENIOR C částku 95.000,- Kč. Celkem byl tedy rozpočet organizace 

podpořen částkou 566.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2013 se poprvé do financování sociálních sluţeb poskytovaných naší 

organizací zapojily také domovské obce našich uţivatelů. Ţádosti o dotaci 

vyhovělo statutární město Zlín, které podpořilo odlehčovací sluţbu na SENIORu 

B částkou 20.000,- Kč a odlehčovací sluţbu na SENIORu C částkou 25.000,- Kč. 
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Na ţádosti o dotaci vstřícně reagovala i sousední obec Tlumačov, která poskytla 
částku 8.000,- Kč a obec Nová Dědina, která přispěla 2.000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Posláním podporovaných sluţeb je poskytnout v domově pro seniory důstojný 

ţivot seniorům, kteří nemohou ţít ve své vlastní domácnosti     z důvodu postupné 

ztráty soběstačnosti, případně závaţných změn zdravotního stavu. Podpora a 

pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udrţení, případně 

rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování  kontaktů s rodinou a 

okolím. 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný ţivot 
osobám se sníţenou soběstačností, které nemohou ţít ve své vlastní domácnosti z 
důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, 
pamětí, vyjadřováním.  Kaţdodenní podpora a pomoc vychází z individuálních 
potřeb seniorů, směřuje k udrţení schopností    a  dovedností seniorů a napomáhá 
při zprostředkování  kontaktů s rodinou    a  okolím. S přihlédnutím ke stále se 
zvyšující poptávce a v souladu s Krajským plánem rozvoje sociálních sluţeb bude od 
1. ledna 2014 zdvojnásobena kapacita domova se zvláštním reţimem na 24 lůţek. 
Odlehčovací služba by měla zabezpečit potřebnou péči seniorům, kterým je jinak 
péče zajišťována v domácím prostředí a poskytnout nezbytnou podporu při 
navrácení se zpět domů. Odlehčovací sluţba má umoţnit pečujícím osobám 
odpočinek od náročné péče nebo jim pomoci v situacích, kdy nemohou péči o své 
blízké ze závaţných důvodů zajistit. 
 
Finanční podpora výše zmíněných institucí a obcí je dobrou zprávou   a  příznivým 
signálem do budoucna pro uţivatele i pracovníky naší organizace. Je zřejmé, ţe 
obce si uvědomují odpovědnost za své obyvatele, kteří jiţ nejsou v produktivním 
věku a z důvodu věku a zdravotního stavu odcházejí do zařízení sociální péče a 
rovněţ  kvalita péče v našem zařízení je zárukou, ţe finanční podpora z krajského či 
obecního rozpočtu je dobrou investicí. 
 
Všem, kteří v roce 2013 podpořili provoz SENIORu Otrokovice, děkujeme  a  těšíme 
se na další spolupráci. 

          Ing. Simona Malinová 
 vedoucí SENIORu C 
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Zvyšování kvality v oblasti stravování 
 

 

Váţení senioři, chtěli bychom Vás touto cestou informovat o novinkách v 
oblasti stravování, které nyní v našich domovech zavádíme. 
 
Uţivatelé mají nově na snídani a na studenou večeři 
moţnost  výběru pečiva a to většinou ze 4 druhů: pečivo 
bílé (rohlík, houska, raţenka), chléb, veka a pečivo 
s vlákninou.  
Nově mají také uţivatelé moţnost výběru příloh 
k hlavnímu jídlu. Převáţně tehdy, pokud je 
v jídelním lístku např. rýţe, kterou většina seniorů 
nemá ráda a někteří mají problém s její konzumací. 
 
Pořízen bude Blixer pro přípravu kašovité stravy na budovu B. Jedná se o 
speciální typ mixeru, který má mnoho kombinovaných funkcí a umoţňuje 
dokonalé rozmělnění potravin, jak syrových, tak i vařených. Hlavním 
důvodem pořízení Blixeru je skutečnost, ţe u kašovité stravy díky převozu 
z kuchyně na budovu B docházelo k jejímu znekvalitňění (měnila se 
konzistence i chuť potravin). Nyní budou pracovnice výdejny na B 
mixovanou stravu připravovat pro uţivatele samy. Tím se otvírá nový 
prostor k lepšímu individuálnímu přístupu k uţivatelům (bude moţno 
obratem řešit případný vzniklý problém). 
 
Díky nutriční terapeutce, která v  SENORu pracuje, jsme schopni rychleji 
přizpůsobit stravu aktuální změně zdravotnímu stavu uţivatele. Pokud se 
například uţivatel vrátí s určitými zdravotními obtíţemi z nemocnice, je 
v krátké době navštíven nutriční terapeutkou a řeší s ní moţné úpravy ve 
stravě. Těm, kteří to potřebují je zaváděno podávání vhodných výţivových 
doplňků stravy.  

Pitný reţim je zajištěn pro Ty, kteří odebírají 
celodenní stravu. V letním období měli 
uţivatelé moţnost z výběru různých 
ovocných šťáv, vody s citrónem či vody 
s mátou peprnou a stevií. Rovněţ jsme 
vyuţili moţnost zařadit do jídelníčku sezónní 
byliny, které se podávaly zejména do 
polévek a na brambory.  
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Jídelní lístek je nyní sestavován vedoucím stravovacího úseku a 
nutriční terapeutkou, která se snaţí zohledňovat přání a poţadavky 
uţivatelů, které zjišťuje při pravidelné komunikaci s nimi. Současně je 
snahou dodrţovat zásady správné výţivy. Uţivatelé mohou přímo 
ovlivnit i skladbu jídelníčku.  

Na budově C mají uţivatelé moţnost napsat na 
nástěnky nejenom vyjádření k jídlu, ale také 
napsat jídla, na která mají chuť. Nástěnky se 
nachází v jídelně na kaţdém patře. Na budově B 
se 1x měsíčně schází uţivatelé s nutriční 
terapeutkou  a  sestavují si jídelní lístek na týden, 
podle kterého se v nadcházejícím období vaří. Nově funguje i 
stravovací komise na jednotlivých budovách zvlášť, kde se projednávají 
pochvaly, přání a připomínky ke stravě. 

 
 
Společně doufáme, ţe zavedené novinky budou ve prospěch Vás všech  
a přispějí k Vaší spokojenosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Renáta Čiţmařová, DiS.    
                                                                            nutriční terapeutka 
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Pro volnou chvíli 
 
 
Sudoku:  
 
 
 
středem, a zároveň i nekonečno a věčnost. 

ech, pohybu nebo v čase. Symbolický 

význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické 

podstaty dokonale pravidelného tvaru, 

organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový 

představuje ideální jednotu s pevným středem, 

a zároveň i nekonečno a věčnost. 

 
 
 
 
 
Mandala: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto, citát: 

 

 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ 

Albert Einstein  
 

           
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu   
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