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Časopis nejen pro seniory
SPOLUPRACUJÍCÍ RODINA = OPTIMÁLNÍ PÉČE

Cílem Domova je sociální vztahy mezi seniorem a jeho
rodinou zachovat, upevnit a zároveň se do nich přirozeně
zapojit.
Smyslová aktivizace Přišla k nám
Na pomoc pečujícím
Obohacení klienta
Ježíškova vnoučata rodinám
i pečujícícho. A zjištění, že to
má smysl...

Potěšila naše klienty...

Dobré informace jsou
nesmírně důležité...

VÍCE NA STRANĚ 6,7

VÍCE NA STRANĚ 13

VÍCE NA STRANĚ 15,16

NA ÚVOD
Vážení čtenáři, už je tu zase konec roku, období
setkávání, oslav, vzpomínání a bilancování.
Čas běží tak rychle, že nás přiměl spojit
3. a 4. číslo našeho časopisu a jsme rádi, že
Vás můžeme jeho prostřednictvím nechat
nahlédnout do bohatých aktivit našeho
Domova. Realizace projektu Smyslové
aktivizace našimi certifikovanými pečovatelkami
úspěšně pokračuje a klienti se účastní také
mnoha dalších zájmových činností.

Předvánoční koncert od Světlany Nálepkové.
O tom všem a mnoho dalších informací si
můžete přečíst na stránkách našeho časopisu.
Děkuji všem našim pracovníkům za kvalitní
a obětavou práci, redakční radě za úsilí při
tvorbě SENIE a všem hlavně hodně zdraví
a trochu štěstí do dalších dnů.

Jsme velice rádi, že se nám v některých
případech daří do péče zapojit rodinné
příslušníky našich
klientů. Tato
spolupráce vždy
umocní vzájemné
zážitky všech
účastněných, brání
pocitu osamělosti
našich klientů a vede
ke skutečně optimální
péči.

Milan Jiruška
Zakladatel obecně prospěšné společnosti
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ZDRAVÍ, ČLOVĚK A PŘÍRODA
CENTRUM ZDRAVÍ CHRUDIM

Jsme relaxační a regenerační centrum
pro veřejnost a firemní klientelu. U nás si
můžete kvalitně zacvičit, vypotit se v sauně nebo
odpočinout při některé z nabízených procedur.
V naší nabídce naleznete 3 druhy saun, vířivku,
elektroterapii, masáže, přístrojovou lymfodrenáž
a další. U všech procedur využíváme výrobky
Dr. Jentschury, které pomáhají odkyselit tělo
a tím z něj odstranit škodlivé látky.

Dále nabízíme možnost zhodnocení tělesné
kompozice a případně další konzultace
s možností úpravy jídelníčku a životních návyků.
Do Centra můžete také přijít na kurzy „SM
systému“. Jedná se o stabilizační a mobilizační
cvičení sestavené MUDr. Smíškem, které
Vám může pomoci od bolesti zad, a zároveň
si příjemně zacvičíte. Otevíráme kurzy
pro začátečníky a pokročilé obsahující celkem
8 lekcí.
Pro náročnější pořádáme kruhový trénink
a jízdu na spinningových kolech, při kterých
si zvýšíte kondici, posílíte problémové partie
a nastartujete své tělo k novým výzvám.
V neposlední řadě nabízíme možnost cvičení
na gymnastických míčích, při kterém si
protáhnete tělo a uvolníte bederní páteř.
Pořádají se zde také přednášky na různá témata
– zdravý životní styl, cestování na mnoho dalších
témat.
U nás je možné uspořádat firemní večírky
spojené s wellness procedurami, případně
posezení u vína s využitím nabízených procedur.
Vše záleží na domluvě.

Náš tip – zdravá snídaně má rozhodující vliv na náš metabolismus
První jídlo dne by mělo být bohaté na životně důležité zásadotvorné látky, které nám zajistí dobrý
start do nového dne. Vyvážené hospodaření s kyselinami a zásadami v těle představuje základ
pro trvalé zdraví, atraktivitu a výkonnost. Ten, kdo si ráno udělá čas na vydatnou zdravou snídani
klade základní kámen pro trvalou tělesnou a duševní výkonnost – v práci, ve škole, při sportu nebo
doma. Právě první jídlo dne má pro náš organismus rozhodující význam. Musíme doplnit energii
a živiny po nočním spánku.
Snídaňová kaše Morgenstund‘, která obsahuje jáhly, pohanku, amarant, sušený ananas a jablko,
dýňová a slunečnicová semínka a sladké mandle je snadno stravitelná, neobsahuje žádný přidaný
cukr, lepek ani laktózu a poskytuje dlouhotrvající pocit sytosti. Kaše není instantní a je přírodním
zdrojem hořčíku, zinku, biotinu, vitamínu B1 a dalších minerálních látek a stopových prvků.

Více informací a novinek na webových stránkách www.centrumzdravichrudim.cz.
Rezervaci míst na cvičení nebo procedury na telefonu 773 803 200 nebo e-mailem
na info@centrumzdravichrudim.cz

SENIA – časopis nejen pro seniory | strana 3

Bc. Jiří Novák

OSOBNOSTI A PŘÍBĚHY
V tomto čísle bychom Vám rádi představili milou klientku našeho Domova,
paní Věru. Její úctyhodný věk 97 let by jí nikdo nehádal. Paní Věra se s námi
podělila o svůj životní příběh:
V roce 1952 byl náš statek znárodněn a celá
rodina se musela do týdne vystěhovat.
Zabavili nám vše včetně zvířat, zůstal nám jen
nábytek. Chtěli nás přestěhovat do naprosto
nevyhovujících prostor do malé vesnice Veliny
u Holic. Zde nám přidělili mokrý zatuchlý domek.
Ten jsme odmítli a přestěhovali se do bytu mého
otce v Pardubicích.
Manželovi bylo zakázáno zůstat v zemědělství,
musel nastoupit jako pomocný dělník na stavbě.
Já jsem začala pracovat v kanceláři v plynárnách
a později v Zelenině jako skladová účetní.
paní Věra
Mým dcerám bylo znemožněno jít na střední
Na své dětství moc ráda vzpomínám, bylo pěkné. školu, přestože měly prospěch s vyznamenáním.
Prožila jsem ho s rodiči a bratrem v pronajatém
Starší, která chtěla jít na Gymnázium a stát
bytě v Pardubicích Na Skřivánku. Tady jsem také
se lékařkou, musela nastoupit do zaměstnání.
chodila do základní školy. Potom jsem nastoupila Později mohla jít do učení, vyučila
na tříletou Rodinnou školu pro ženská povolání,
se silnoproudou elektrikářkou.
která byla v Pardubicích u divadla.
Mladší dcera šla také do učení, stala
Po dokončení studia jsem začala pracovat
se mechanikem elektronických přístrojů.
v kanceláři svého otce. Ten vlastnil stavební
Po vyučení, v uvolněné atmosféře šedesátých
firmu. V zimě, kdy se
let, si obě dcery
nemohlo pracovat
„Mým dcerám bylo znemožněno
dodělaly při zaměstnání
na stavbě, prodával uhlí.
jít na střední školu, přestože měly
elektrotechnickou školu
Pak přišla 2. světová
s maturitou v Pardubicích.
prospěch s vyznamenáním.“
válka. V roce 1940
Manžel začal pracovat jako
jsem se vdala a záhy
zásobovač, já pracovala dál v Zelenině, kde jsem
se nám narodily dvě dcery. Z Pardubic jsme
zůstala až do svého důchodu.
se přestěhovali do Dolní Rovně k manželovým
Po manželově smrti jsem zůstala v nájmu
rodičům. Společně s nimi jsme hospodařili
v bytě v Pardubicích, ale ten jsem již nezvládala
na rodinném statku a přilehlých polích. Měli
sama udržet. Přestěhovala jsem se k vnučce
jsme zde koně, krávy, králíky, slepice. Manžel
do Chrudimi, což je také bydliště mé mladší
chtěl založit školku ovocných stromů. Jeho sen
dcery. Druhá dcera žije na Slovensku. Když už
se však díky budoucím událostem nepodařilo
jsem nemohla ze zdravotních důvodů zůstávat
uskutečnit.
doma sama, rozhodly jsme se společně pro můj
Já jsem pomáhala při žních. Naučila jsem se
odchod do domova pro seniory. Jsem ráda,
jezdit na traktoru a ovládat samovaz. Snopy obilí
že jsem nablízku své dceři i vnoučatům, kteří
se svezly do stodoly. Obilí se mlátilo v mlátičce,
za mnou pravidelně dochází.
zrno se uskladnilo na špejcharu a sláma
Vyprávění paní Věry zpracovala Alena Burgetová
do stodoly na podestýlku a krmení pro zvířata.
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 jsme v našem Domově přivítali milou návštěvu.
Zazpívat k nám přijela skvělá zpěvačka a herečka Světlana Nálepková.
V jejím podání jsme mohli slyšet známé swingové melodie, šansony
a pásmo vánočních koled, které nás příjemně naladily na adventní čas.

Studenti Střední zemědělské školy
v Chrudimi se v rámci své praktické výuky
podílejí na údržbě a zvelebení zahrady
našeho Domova.
Kromě praktických zkušeností ve svém
oboru získají také základní informace
o systému péče o seniory a problematice
mezigeneračních vztahů.
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PŘEDSTAVUJEME
SMYSLOVÁ AKTIVIZACE
s různými stupni demence. Pochopitelnou,
srozumitelně podanou a poutavou formou jsme
byli seznámeni se základními principy, účelem,
koncepcí a metodikou smyslové aktivizace.
Kurz takto pojatý je jedinečným východiskem,
jak cílenou podporou zajistit potřeby klientů
v našem zařízení, které je zároveň i domovem
pro naše klienty.

„Dlouhé podzimní večery,
resp. gramofon a stará česká LP“
Veškerá ošetřovatelská péče v domově
pro seniory by byla zbytečná, pokud se pro péči
nepodaří získat rodinu.
Rodina musí být informována o aktivitách
a činnosti domova, o možnostech zapojení
do péče např. aktivní účastí na veškerých akcích
pořádaných domovem a také na aktivizačních
činnostech.
Cílem domova je sociální vztahy mezi seniorem
a jeho rodinou zachovat a upevnit a zároveň se
do nich přirozeně zapojit.
O své zkušenosti s konceptem Smyslové
aktivizace se dnes podělí paní Markéta
Schmidtová, která ke konci loňského roku
úspěšně absolvovala certifikovaný kurz.
Paní Schmidtová pracuje s klienty domova
pátým rokem. Je velmi empatická, pracovitá,
ochotná se učit nové věci a předávat své bohaté
zkušenosti nováčkům v pracovním týmu. O své
práci přemýšlí a snaží se klienty podporovat
v jejich každodenních činnostech.
Paní Schmidtové jsme položili několik otázek:
Jak jste vnímala kurz Smyslové aktivizace?
Jedná se o kurz cíleně zaměřený na potřeby
a aktivizaci velmi starých osob – klientů

O co Vás kurz obohatil a jak jej využijete
pro svoji další práci?
Člověk si mohl opakovaně uvědomovat a prožít,
jak bez aktivizačních cvičení se klient může začít
stahovat do “svojí ulity, svého světa”, že hybnost
a podněty zvenčí by mohly být postupně v čase
silně utlumeny nebo omezeny a současně
by mohly velmi rychle ubývat vyjadřovací
schopnosti klienta a postupně se narušují
sociální vazby. Znovu a znovu na konkrétních
případech jsem si mohla uvědomovat, že
pokud by starším lidem byla odebrána vlastní
odpovědnost, tak takoví lidé mají tendenci
ztrácet vůli k vlastní samostatnosti a vlastnímu
jednání, a to v konečném důsledku přináší i tlak
a další nároky pro ošetřovatelský tým apod.
Vnímám, že smyslová aktivizace oslovuje smysly
člověka, které jsou pojítkem nebo klíčem
k udržení jeho schopností.

„Podzimní ovoce v kuchyni“
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jemné motoriky, radosti z práce a posílení pocitu
sounáležitosti a možnosti podívat se na svůj
život, ohlédnout se, vzpomínat na rodinu,
uvědomění si sebe sama.

Markéta Schmidtová
Skrze tak banální a přitom důležité věci
a momenty v našem běžném životě, ale o to
s větší mírou důležitosti v životě klienta, můžeme
přes známé obrázky, slova, písničky nebo zvuky,
vůně, včetně třeba bylinek, obvyklé pohybové
aktivity a jiné aktivizační prostředky, probouzet
paměť klienta, umožňovat a stimulovat verbální
i neverbální komunikaci a napomáhat tak
přiměřeně smysluplnému životu ve stáří, byť
s mnohými omezeními, která třeba věk či nějaké
nemoci přinášejí.
Jaká témata jste zpracovávala?
Jedním z mých témat bylo „Podzimní ovoce
v kuchyni“ s cílem orientace v čase a ročním
období, práce s připraveným materiálem
a surovinami. Mým záměrem bylo vzbudit
důvěru, vzájemně se sblížit, uvolnit,
pojmenovávat, vyprávět, zavzpomínat a propojit
minulé se současností, vést klienta ke sdílení se,
samostatnosti i jeho soběstačnosti v neposlední
řadě radosti a k chuti do života. Další mé téma
bylo „Dlouhé podzimní večery, resp. gramofon
a stará česká LP“ s cílem uvědomování si proměn
v přírodě, podporou smyslů a radosti z prožitku,
projevem vlastních pocitů, vzpomínání,
uvědomění si vlastní jedinečnosti a uvolnění
se při písničkách, včetně potlačení ostychu
a případné bezprostřední touhy si zazpívat.
Dalším tématem byl „Advent – výroba svícnů
z jablka“, se záměrem probuzení zájmu, sdílení
se, upevnění sociálních kontaktů, uvědomění
si souvislostí, vzpomínání, koncentrace, použití

Jak se Vám spolupracuje s klienty?
Ideální je co nejintenzivnější spolupráce
s rodinnými příslušníky klienta, abychom mohli
mít co nejvíce informací z jeho předchozího
života a o to účinněji připravovat další cílené
aktivizace s klientem. Záleží samozřejmě
na rodinných poměrech, jak členové rodiny
jsou ochotni nebo schopni v této záležitosti
spolupracovat a zda rodinní příslušníci vůbec
ještě jsou… Za jeden z důležitých výchozích
faktorů považuji práci s biografií klienta.
Každý z klientů vyžaduje osobní přístup
i s přihlédnutím k jeho aktuálnímu duševnímu
stavu, fyzickým možnostem nebo jiným

„Advent – výroba svícnů z jablka“
okolnostem, které je potřeba vzít v úvahu.
Nicméně i mně přineslo každé doposud
uskutečněné aktivizační setkání ohromné
obohacení. A zjištění, že to má smysl.
S Markétou si povídala Alena Burgetová

„Buďte tak zaneprázdněni láskou k životu,
že nebude čas na nenávist, lítost nebo
strach…“

Karen Salmansohn
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SELVO ...pohyb v každém věku – nejprodávanější modely
Pro zajištění mobility seniorů nebo osob se
zdravotním znevýhodněním nabízíme stabilní
a bezpečné elektrické vozíky se snadným
ovládáním.

opěradlem umožňující snadný převoz v osobním
vozidle combi. Dojezd tohoto modelu je 45 km,
maximální nosnost 130 kg, maximální rychlost
15 km/hod., doba dobíjení 6-8 hod.

V dnešním vydání bychom Vám chtěli představit
nejprodávanější modely značky SELVO.

Na všechny modely značky SELVO platí 2letá
záruka, záruční a pozáruční servis.

Jednoznačně
nejprodávanějším
typem je tříkolový
elektrický vozík
s označením SELVO
3500.6. Tento model
nabízí atraktivní
design, praktický
úložný prostor
pod sedačkou a další
úložný prostor
v drátěném košíku,
který je umístěný na opěradle sedačky. Dojezd
tohoto modelu je 48 km, maximální nosnost
150 kg, maximální rychlost 25 km/hod., doba
dobíjení 6-8 hod.
Dalším často prodávaným modelem je čtyřkolový
elektrický invalidní vozík s označením SELVO
4800. Jedná se o výkonný, snadno ovladatelný
vozík s komfortní otočnou sedačkou a sklopným

Zakoupit výrobky značky SELVO můžete
v regionálním zastoupení Chrudim
na adrese ul. Obce Ležáků 166 (areál
bývalého pivovaru).
Více informací:
www.domovsenioruchrudim.cz
tel.: 773 803 201

O Selvu informoval Ivan Bílek

PŘIJĎTE ROZŠÍŘIT KOLEKTIV NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ
Hledáme:
• pracovnice v přímé péči
• všeobecné sestry
• provozně technický pracovník
• kuchaře a pomocné kuchařky

Pracovní poměr na hlavní
i částečný úvazek.

Nabízíme:
Atraktivní finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, telefon zdarma i pro soukromé
účely, vlastní relaxační a wellness centrum, zdravotní volno, týden dovolené navíc,
příspěvek na vzdělávání.
V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na telefonu 776 103 590 nebo nám
můžete zaslat svůj životopis na adresu domovsenioru2@chrudim.cz a my se Vám
ozveme zpět a domluvíme osobní pohovor.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
PŘEKÁŽKY V ADAPTACI SENIORŮ
NA POBYT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Existuje celá řada témat, kterým se lidé
podporu a pomoc. Zde se nabízejí pouze dvě
v rozhovoru vyhýbají. Jedním z nich je
možná řešení. Požádáme o příspěvek na péči,
i zamyšlení se nad tím, kde a jak na stáří
najmeme pečovatelku, osobní asistenty, domácí
dožijí moji rodiče. Pokud je máme. Téma je to
rehabilitaci a postupně se střídáme u babičky
těžké, není divu, že se v běžné konverzaci moc
nebo dědečka tak, aby se pokrylo celých
neobjevuje, pachuť, kterou by způsobilo, si
24 hodin. Pro seniora je to asi ta nejšetrnější
raději odpustíme. Ať už naši společnost nazveme možnost, pro jeho okolí však velmi energeticky,
jakkoliv, moderní nebo postmoderní, určité
koordinačně, komunikačně i finančně náročná
principy jsou nám společné a většinou nás
cesta. Cesta, která je velkou zátěží i pro rodiny,
ovlivňují i tehdy, když se jimi řídit nechceme.
kde spolu mezi sebou členové mluví a udržují
Péče o nemohoucí členy rodiny mezi ně, ať se
vysokou laťku vzájemné soudržnosti.
nám to líbí nebo ne, patří.
Možnost zůstat doma však není pro každého. To,
Tam, kde ještě nebo již člověk sám nemůže, by
že máma nebo táta půjde do domova seniorů, je
měl nastoupit pečující
situace, o které se hovoří
„Existuje celá řada témat, kterým
a pomoct. Rada je
těžko i s partnerem. Natož
to jasná, racionální
s rodiči. Pro seniory je
se lidé v rozhovoru vyhýbají. Stáří
a logická. Má však jeden
to ve většině případů
je jedním z nich.“
velký háček. V praxi je
nechtěná nutnost. Jedna
často komplikované potřebnou péči zajistit.
moje klientka v seniorském věku mi kdysi
Idylická představa babičky nebo dědečka,
řekla, že když člověk nemá děti, tak do domova
který dožije v rodině dcery nebo syna, je spíše
důchodců musí jít sám, a když je má, tak ho tam
vzácným jevem, ať již z důvodů mezilidských či
odloží ony.
stavebně-prostorových. Ve velkých městech je
Co říci na závěr? Je určitě škoda, že se nejen
obvyklý model dvou oddělených domácností.
o této, ale i o dalších nepopulárních životních
V tom lepším případě rodiče-seniora jeho děti
situacích mezi sebou nebavíme častěji. Nejsme
pravidelně navštěvují, pomáhají s domácností,
zvyklí mluvit a nejsme zvyklí druhým v těžké
nakupují atd. To může trvat po řadu let.
situaci naslouchat. Pocit osamělosti, studu
Model je to funkční a k životní spokojenosti
a selhání se pak postupně rozlézá do našeho
všech zúčastněných dostačující. Je však
života a zastiňuje chvíle, které byly, jsou nebo
samozřejmé, že tato zranitelná rovnováha
ještě mohou být příjemné. Mluvit otevřeně se
jednou skončí a vyvstane tíživá otázka co dál.
učíme celý život. V těžkých chvílích, s kterými
Ať již se senior stane nemohoucím v důsledku
jsme v životě konfrontováni, je to potřeba o to
pádu, zhoršení dalších onemocnění, mozkové
víc.
mrtvice či Alzheimerovy nemoci, už prostě
Celý článek od Mgr. Martiny Krynské si můžete
nemůže být doma sám. Potřebuje péči,
přečíst na adrese www.domovsenioruchrudim.cz
v sekci Časopis SENIA.
„To, že nedostanete vždy, co chcete, je někdy
obrovské štěstí… “

Dalajlama
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Zdroj: Seniorzone

AKTIVITY NAŠICH KLIENTŮ
RÁDI TVOŘÍME A BAVÍME SE
Zájmové činnosti v Domově
Zájmové činnosti v pobytovém zařízení
pro seniory jsou důležitou součástí komplexní
péče. U seniorů je vhodné podporovat aktivitu,
protože tak lze částečně eliminovat negativní
důsledky stárnutí.

tvoření podzimních dekorací
aktivizační pracovnice. Klienti mají rádi hlavně
výtvarné činnosti, ty jsou často tématicky
zaměřená na právě probíhající roční období.
tkaní barevných podsedáků
Díky zapojení do různorodé činnosti a aktivit
se udržuje a zlepšuje soběstačnost, podporuje
uvědomění vlastní hodnoty, zajišťuje fyzická
činnost. Klienti se také mohou sbližovat, nalézt
známé a přátele.
Každý týden mají naši klienti možnost zapojit
se do různých činností, které pro ně připravuje

výroba keramiky

tvoření podzimních dekorací

Někdy si zajímavou činnost připraví i studentky
Střední zdravotnické a sociální školy, které k nám
dochází na praxi. Dům dětí a mládeže Chrudim,
s nímž dlouhodobě spolupracujeme, pro naše
klienty zprostředkovává výrobu keramiky.
A zapojuje se i při různých dalších příležitostech
– hudební a taneční vystoupení, zábavné hry
a aktivity pro naše seniory nebo pro návštěvníky
na Zahradní slavnosti.
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Těmi je nyní vyzdobena vstupní hala našeho
Domova. Menší žáci ZUŠ si pro klienty připravili
výrobu plastických obrázků.

kreslení portrétů
Klienty rukodělná činnost baví a jejich výrobky
pak často využíváme k výzdobě společných
prostor Domova.

kreslení portrétů
Další oblíbenou činností zejména klientek, ale
najdou se i šikovní pánové, je pečení. Pečeme
tradičně vánoční cukroví, a taky perníčky, jidáše
o Velikonocích, nedávno jsme pekli štrúdly
a na Kateřinské posvícení jsme si upekli výborné
vázané koláče s tvarohem a povidly.
Výběr aktivit našich klientů představila
sociální pracovnice Mgr. Vanda Vošvrdová

pečení na zahradní slavnost
Zajímavým zpestřením pro naše klienty bylo,
když nás oslovila Základní umělecká škola
Chrudim, respektive paní učitelka výtvarného
oboru, ak. mal. Jaroslava Laburdová, zda by bylo
možné portrétovat některé klienty. Studenti,
kteří pak přišli, si vybrali několik našich klientů
a s jejich souhlasem kreslili portréty.

pečení štrúdlů

Terénní zdravotní a sociální služby v Chrudimském regionu
Nabízíme seniorům, zdravotně postiženým od 27 let a pečujícím rodinám
terénní zdravotní a sociální služby.
Terénní služby poskytujeme v domácím prostředí klienta nepřetržitě 24 hodin denně
a 7 dnů v týdnu. Individuální a profesionální péče.
tel. 774 103 692, www.domovsenioruchrudim.cz
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VZPOMÍNKY NAŠICH KLIENTŮ

Práce se zážitky, vyprávění či poznání životního
příběhu založeného na vzpomínkách klienta
nebo rodiny, je pro pracovníky a ošetřující
personál dobrým komunikačním nástrojem,
který pomáhá v navázání vztahu důvěry.
Právě vzpomínání na dětství a mládí bývá
oblíbenou činností našich seniorů.
V září jsme se sešli a povídali si o škole, učitelích
a dalších stránkách školního života. Ukázalo
se, že se mnoho nezměnilo. Ale na rozdíl
od současnosti chodili dnešní senioři do školy
také v sobotu, i když jen na pár hodin. Stejně
jako dnes bylo vyučování několikrát v týdnu
i odpoledne. Obsahovalo lehčí předměty jako
tělocvik, kreslení nebo zpěv.
Také tehdy nebývala tak velká nabídka kroužků,
jako je tomu dnes. Volný čas se často trávil
v Sokole.
Ukázky ze vzpomínek několika našich klientů:
Pan Jiří:
Já to musím rozdělit na tři etapy. Obecná
škola od prvního do pátého ročníku byla
v místě. Od šesté třídy jsme dojížděli z vesnice
do Chrudimi do měšťanky. Někdy jsme jezdili
na kolech. Na obecné škole, kde byla dvoutřídka,
byli učitelé vynikající. Museli zvládnout několik
ročníků v jedné třídě. Dodneška si pamatuji
jejich jména: Kecinová jako třídní a řídící Pekař.
Také vzpomínám na učitele zpěvu Rulíka, který
nám hned na začátku řekl: „Na příští hodinu si

každý připravte písničku, kterou mi zazpíváte.“
Tak jsme každý na další hodině zazpíval
a on hned vyloučil ty, kteří vůbec neměli hudební
sluch. Už je pak vůbec nenutil zpívat. Na střední
škole jsme měli třídního Konráda – zapáleného
turistu. Jezdil s námi na kolách, tenkrát to šlo,
na silnicích ještě nebyl takový provoz. Plnili jsme
s ním tzv. odznak 100 jarních kilometrů, na kole
nebo pěšky. Úkoly jsme dostávali každý den.
Nejvíce mě bavil dějepis a zeměpis. Z těchto
předmětů jsem měl i dobré známky. Měli jsme
školní zahradu, tam se chodilo pracovat. Také
jsme chodili ven malovat.
Paní Marie:
Bydlela jsem v Zubří a ke škole do Trhové
Kamenice to pěšky bylo tak kilometr. Do školy
jsme to měli z kopečka, zpátky nahoru to bylo
horší.
Když jsem zlobila, myslela jsem, že jsou na mě
učitelé přísní. A když jsem byla hodná, byli
také hodní a měla jsem je ráda. V první třídě
jsme měli paní učitelku Brožovou, ve druhé
Václavíkovou, pak Topičovou, Krčmářovou a pana
učitele Spůru, učil matematiku, toho jsem měla
nejraději. A taky pana profesora Štíska, ten byl
ze Rváčova. Učil také na Hospodářské škole
v Nasavrkách.
Z předmětů mě nejvíce bavila matika a zeměpis.
Matiku jsem měla ráda hlavně díky panu učiteli.
On vždycky říkal: „Jedničku má Pánbůh a dvojku
já.
Také jsme pracovali na zahradě. Já jsem si
jednou vybrala záhon se zelím. Hleděla jsem
si ho, měla jsem ho krásně vypletý. Když jsem
přišla po prázdninách, nebylo tam nic, housenky
mi vše sežraly.
Měli jsme i předmět vaření. Chodili jsme
pomáhat do kuchyně kuchařce paní Mrázové.
Na výlety jsme jezdili vždy ke konci roku. Byli
jsme na rozhledně Kleť, v lednickém areálu
a na různých hradech a zámcích. Také jsme byli
na exkurzi ve sklárnách v Bradle. Později se tam
začaly vyrábět vánoční ozdoby.
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Paní Jana:
Já jsem chodila na základní školu do Hlinska.
Potom na Dívčí školu, teď je tam Gymnázium.
Od první třídy jsme měli paní učitelku, kterou
jsem moc v lásce neměla. Ve druhé a třetí třídě
jsme měli paní učitelku Vodičkovou, ta byla
moc hodná. Všichni jsme ji měli rádi. Ve škole
byla družina, ale já jsem tam nechodila, protože
mamka byla doma.
Z kroužků jsme měli divadlo. Pamatuji se, že

„Oko za oko a svět bude slepý...“

Gándhí

jsme nazkoušeli Sněhurku a sedm trpaslíků,
já jsem hrála trpaslíka. Také jsem chodila
do výtvarného kroužku. A také jsme cvičili
na spartakiádu, s krychlemi.
Pamatuji se, že jsme byli jednou na exkurzi
v železárnách v Kladně. Také jsme se školou zažili
vyhlídkový let nad Prahou.
S klienty vzpomínala aktivizační
pracovnice Bc. Hana Vaňková

Další číslo SENIE vyjde: 29. 3. 2018

Ježíškova vnoučata u našich babiček a dědečků

Ježíškova vnoučata je charitativní projekt Českého rozhlasu, který se zaměřil na pomoc
lidem v domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou a dalších podobných
zařízeních. Projekt plní přání lidem v pokročilém věku, kteří jsou osamělí nebo třeba
nemají dostatek prostředků ke splnění nějakého přání. Takové přání může mít formu
dárku nebo třeba nějakého zážitku. Na webových stránkách projektu je vytvořena
databáze dárků, které zde jsou zaregistrované a každý si může vybrat jaké přání a komu by
chtěl splnit.
I náš Domov se do projektu zapojil a na obrázcích nad textem
vidíte předání dárků našim klientům.
Staňte se i Vy Ježíškovým vnoučetem – více info na www.jeziskovavnoucata.cz
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DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC
Někdy nastane situace, kdy již rodina není schopna poskytovat seniorovi
to, co potřebuje. A současný systém péče o seniory a úlev v zaměstnání to
rodinám neusnadňuje.

klientka Marie a paní Tesařová
Rozhodnout se pro umístění svého rodiče nebo
někoho z našich blízkých do domova pro seniory
není jednoduché. Je to velká změna jak
pro budoucího klienta, tak pro rodinu. Ta často
cítí vinu, že se nepostará sama, že své blízké
odložila a podobně.
Pokud však senior přestává být soběstačný a ani
rodina nemůže poskytnout potřebnou péči, je
toto jediná cesta. V zařízení se o klienta postarají
profesionálové, kteří pomohou i s různými
handicapy, nemocemi či indispozicemi. Domovy
pro seniory poskytují seniorům kromě zdravotní
a sociální péče i vhodné kompenzační pomůcky,
klienti mají navařeno, uklizeno, čistě vypráno.
Další výhodou, kterou domovy pro seniory
nabízejí, je společnost a zábava. Osamělým
lidem vyššího věku může být doma dlouhá chvíle
nebo se třeba mohou bát. V zařízeních je pro
ně ale připraven program. Například si společně
s aktivizační pracovnicí vyprávějí, čtou, hrají
různé motivační a společenské hry, zpívají, tvoří
různé výrobky. Aktivní senioři pěstují své zájmy.
Rodinní příslušníci se umístěním seniora
do pobytového zařízení nezříkají své
odpovědnosti za další etapu jeho života. Jejich

spolupráce se zařízením je maximálně žádoucí
a vítaná. Odchod z domácího prostředí je
třeba seniorovi ulehčit, co možná nejvíce ho
navštěvovat, dělat mu společnost, nosit mu
novinky z domova, zavzpomínat nad fotkami.
Zabránit pocitu izolace a odloučení od rodiny.
V našem zařízení je možno navštěvovat své blízké
denně od 8 do 19 hod. Je možné vzít klienta ven
na procházku nebo i na návštěvu domů např.
na víkend nebo na svátky. Vše samozřejmě záleží
na aktuálním zdravotním stavu klienta.
Jako každé zařízení našeho typu vítá náš Domov
jakoukoli spolupráci s příbuznými a blízkými
našich klientů. Pro klienta je jeho rodina důležitá
a nezastupitelná, jsme proto rádi za její zájem při
zapojení do péče a aktivit v Domově.
Vítáme, pokud rodiny samy přijdou s nějakým
nápadem či tipem na aktivity. Tak jako například
dcera naší klientky Marie, paní Tesařová.
V rámci svých časových možností se účastní
různých akcí s klienty, např. zpívání, malování
a tvoření různých výrobků. Sama je velmi
činorodá a ve volném čase se mimo jiné zabývá
výtvarnou činností.
Naposledy spolu s aktivizační pracovnicí
pomáhala klientům při pletení košíků
z papírových ruliček. Ruličky sama připravila,
stejně jako oválná dna košíků, která na své
chalupě vyřezala z překližky. Okraje košíků
potom zakončila, dna ozdobila obrázky
ubrouskovou metodou a celý výrobek
nalakovala. Již se těšíme na další inspirace
a vzájemnou spolupráci s paní Tesařovou.
Paní Tesařové jsme se zeptali, jak vnímá
spolupráci s naším domovem a jak se jí
spolupracuje s klienty.
„Spolupráci s klienty domova pro seniory
vnímám jako velmi pozitivní. Jsou to maminky
a tatínkové, kteří se v minulosti zabývali různými
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rukodělnými činnostmi. Svojí aktivitou jim je chci
připomenout a zkusit to, co pro ně dříve bylo
samozřejmostí. Moje maminka, než ji postihla
tato nevyléčitelná nemoc, byla velmi aktivní
a šikovná v různých typech ručních prací. Dle
mých časových možností jsem ochotná podílet
se na aktivitách našich maminek a tatínků,
zaslouží si péči i z řad rodinných příslušníků.
Vždyť nás vychovali, dali nám do života mnoho
cenných rad, tak na ně nesmíme zapomínat
v době, kdy jejich zdravotní stav nedovolí být
ve svém domácím prostředí a žijí v domově

pro seniory.“
Díky našemu dalšímu klientovi, panu Jiřímu,
jsme navázali spolupráci s country kapelou „Jako
vždycky“. Kapelník skupiny je zeť pana Jiřího,
pan Žák. Kapela již v našem zařízení vystoupila
pro potěchu klientů, naposledy na zářijové
zahradní slavnosti.
Stejně tak jsme rádi, že u nás budeme moci
před Vánocemi přivítat i hudební skupinu Chorus
Jaromíra Bečky, syna další z našich klientek.
Alena Burgetová

ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR
NA POMOC PEČUJÍCÍM RODINÁM
Dobré informace jsou pro pečující nesmírně
důležité. Jsou důležité i v případě, kdy nejsou
příliš potěšující. To je bohužel často případ
onemocnění způsobující demenci. Informace je
možnost a příležitost vyrovnat se s danou situací,
rozmyslet si a naplánovat vše, co je a bude
potřebné. Zachovat dobrou kvalitu života – a to
jak člověka s demencí, tak člověka, který je mu
oporou a pečuje o něj.
Diagnóza je východiskem k pochopení situace,
a to jak pro pacienta, tak pro rodinného
příslušníka. Měla by být tak včasná, aby si mohl

člověk naplánovat svou budoucnost, zařídit
vše potřebné i po dobu, kdy se nebude umět
samostatně rozhodovat.
Možná se vám to bude zdát příliš brzy, ale již
v počátku onemocnění je potřeba myslet na to,
jak do budoucna chránit zájmy či majetek
člověka s demencí.
Od roku 2014 zavádí občanský zákoník nové
instituty ochrany: předběžné prohlášení,
nápomoc při rozhodováním zastoupení členem
domácnosti nebo jako poslední možnost,
omezení svéprávnosti. (pokračování na další straně)
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Více informaci najdete na www.alzheimer.cz.
odpověď, i když to nedokáže nemocný vyjádřit
Péče o člověka s demencí je náročná
slovy.
a vyčerpávající. Musíme si uvědomovat, že je to
Pravidelný pohyb a cvičení mohou v mnoha
ten stále stejný člověk, kterého dlouho známe
případech zachovat dobrou fyzickou kondici.
a máme rádi. Je to pouze nemoc, která mění
Může se zlepšit i nálada a kondice duševní.
jeho chování. Proto je na místě snaha – jednat
Nemocný může být v noci neklidný a ruší celou
s nemocným tak, jako před tím než vypukla
rodinu. Proto zaveďte předspánkové rituály –
nemoc. Podporujte stereotypy normálního
večeře, toaleta, mytí, vyprávění,… Vše tak, aby se
života – neboť pravidelný běh věcí a provádění
nemocný cítil dobře a spokojeně.
běžných věcí každý den stejným způsobem vede
Vyčerpávající bývá pro pečovatele stále stejná
k vytvoření stereotypů, které jsou v životě a péči
pacientova otázka. Člověk s demencí zapomíná,
oporou. Vytváří se pro nemocného rutina a ta
co řekl před chvílí. Jedna z cest je upoutání
navodí pocit bezpečí a jistoty.
pozornosti na něco jiného. Stává se, že se
Pro pečujícího i nemocného je důležité,
nemocný člověk nebo člověk trpící demencí
aby nemocný zůstal co nejdéle soběstačný.
upne na svého nejbližšího a všude ho následuje,
Soběstačnost zvyšuje pocit sebedůvěry.
nechce bez něj ani na chvíli být. To je velmi
Nemocný bývá stresovaný tím, že jednotlivé
frustrující a vyčerpávající. Pečující osoba je
úkony nezvládá tak dobře a rychle. Proto je
omezena ve svém soukromí. Zde je zapotřebí si
důležitá trpělivost, dostatek času, možnost
uvědomit, že se tak nemocný chová z nejistoty,
opakování. Pokud
strachu, že se již pečující
„Musíme
si
uvědomit,
že
je
to
ten
nebudete spěchat,
nevrátí.
pacient vykoná mnohé
stále stejný člověk, kterého dlouho Projeví-li se u Vašeho
úkony sám, třeba i na
blízkého demence, můžete
známe a máme rádi.“
další pokus.
mít pocit, že jste ztratili
Nezapomínejte, že člověk, o kterého pečujete, je
společníka, přítele, rodiče. Můžete cítit lítost, že
stále dospělá osoba, která má svou důstojnost,
Vás nepoznává, není tím, čím byl dříve. Mnoho
která vnímá a cítí. Chovejte se tak k němu. Pokud lidí, kteří o někoho pečovali, zjistilo, že jedno
tuhle zásadu porušíte, budete se k němu chovat
z míst, kde mohou načerpat nové síly, jsou
dětinsky, zdrobňovat, mluvit o něm v jeho
svépomocné skupiny pečovatelů, kteří mají
nepřítomnosti, může to vzbudit neklid a úzkost.
podobnou zkušenost.
Konflikty jsou zbytečné a vyčerpávající.
Více na:
Pro nemocného i pro pečujícího. Příčinou je
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.
nemoc, nikoli úmysl nemocného. Snažte se
Šimůnkova 1600/5
situacím předcházet, a čím dříve se smíříte, tím
182 00 Praha 8 – Kobylisy
lépe pro oba.
info@alzheimer.cz
S postupem onemocnění se může zhoršovat
www.alzheimer.cz
komunikace mezi pečujícím a nemocným. Než
začnete mluvit, zastavte se a zjistěte, zda vám
Zpracovala podle materiálu České alzheimerovské
nemocný věnuje pozornost. Udržujte oční
společnosti
kontakt, mluvte pomalu tváří v tvář. Dejte si
otázky! Nezhoršil se zrak? Jak je to se sluchem?
PhDr. Helena Chroboková
Věnujte pozornost řeči těla – často najdete
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