váš informační měsíčník
na měsíc

Leden 2009
6. ročník, č. 1

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely
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Milí přátelé,
rok 2008 ukončil svoji vládu. Také máte dojem, že než si
uvědomíte, že je léto, už se chystáme na Vánoce? Čas letí
s přibývajícími roky stále rychleji. Dnes stojíme na prahu
nejen nového měsíce – ledna, ale i na prahu nového roku
2009.
V tomto roce uplyne:
- 1930 let od zasypání města Pompeje (79)
- 255 let od postavení prvního bleskosvodu Prokopem
Divišem
- 130 let od narození Alberta Einsteina, amerického
fyzika německého původu, autora teorie relativity
- 120 let od dokončení stavby Eiffelovy věže (1889)
- 100 let od prvního přeletu kanálu La Manche
Francouzem L. Béeriotem
- 85 let od první zimní olympiády
- 40 let od přistání prvních lidí na Měsíci v americké
lodi Apollo 11 (1969)
- 40 let od upálení studenta Jana Palacha na protest
proti sovětské okupaci (1969)
- 20 let od pádu komunismu (1989)
Všichni si přejeme, aby letošní rok byl rokem dobrým,
úspěšným, aby přinesl něco užitečného nejen nám
osobně, ale pro celou naši republiku. Od 1. ledna Česká
republika předsedá Evropské unii. To je jistě velmi
významný a nelehký úkol pro naši vlast. Držme palce
našim politikům, aby se této funkce zhostili se
zodpovědností a smyslem pro spravedlnost a morálku.
Vám, moji milí, přeji do nového roku pevné zdraví, radost,
hodně pěkných setkání s lidmi, které máte rádi. A nám
všem - klientům i zaměstnancům – spokojenost,
zájemnou úctu a hezký živost v DS Pyšely.

Těší se na vás Dáša
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Milí klienti,
připravili jsme pro vás nové tématické povídání. V roce 2009 se zaměříme na standardy kvality
sociálních služeb.
V tomto čísle „Zámeckých listů“ vás krátce seznámíme s filosofií standardů kvality sociálních
služeb. V dalších vydáním časopisu si budeme povídat o jednotlivých standardech.

„Co jsou standardy kvality sociálních služeb“

Standardy kvality sociálních služeb jsou normy, které nám říkají jak by měla vypadat kvalitní
sociální služba. Cílem standardů je zkvalitnění a zlepšení poskytovaných sociálních služeb, tak aby
byly pro uživatele bezpečné a zaručovaly jim ochranu základních lidských práv a svobod
a ochranu lidské důstojnosti.
Standardy byly v České republice publikovány Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2002.
Popisují jak má vypadat sociální služba, která podporuje zapojení uživatele do běžného života,
posiluje jeho samostatnost a nezávislost.
Standardy poskytují uživatelům záruky v tom, co mohou očekávat od služeb, které jim jsou
poskytovány a co mohou očekávat od personálu, se kterým se při poskytování sociálních služeb
setkávají. Poskytovatelům standardy poskytují jistotu, že stejné standardy se vztahují na
všechny poskytovatele sociálních služeb, a že se jim dostane nezávislého hodnocení úrovně kvality
služeb, které poskytují.
Standardy kvality rozdělujeme na oblast procesní, personální a provozní. V současné době je
stanoveno 15 standardů kvality sociálních služeb.

Seznam standardů kvality sociálních služeb
Standard č. 1
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.
Standard č.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
Ochrana práv osob
Jednání se zájemcem o sociální službu
Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
Individuální plánování průběhu sociální služby
Dokumentace o poskytování sociální služby
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
Personální a organizační zajištění sociální služby
Profesní rozvoj zaměstnanců
Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
Informovanost o poskytované sociální službě
Prostředí a podmínky
Nouzové a havarijní situace
Zvyšování kvality sociální služby

V příštím vydání „Zámeckých listů“ si budeme moci přečíst co obsahuje standard č. 1 „Cíle a
způsoby poskytování sociálních služeb“. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, je možné je zanechat
u pracovníků sociálně – ošetřovatelského úseku.
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Milé klientky, milí klienti,
dovolte, abychom vás opětovně prostřednictvím časopisu „Zámecké listy“
informovali o zvýšení nákladů za ubytování od 1. ledna 2008. O zvýšení částky za
ubytování jsme vám říkali již v měsíci prosinci. Sociální pracovníci vás navštívili za
účelem podpisu dodatku ke smlouvě o poskytnutí sociální služby z důvodu navýšení
nákladů za ubytování.
Částka za ubytování se zvyšuje o 7,- Kč denně. Částka za stravu se nemění.

Na následujících řádcích naleznete informaci kolik činí měsíční úhrada za
ubytování dle kategorie ubytování.

UBYTOVÁNÍ VE VÍCELŮŽKOVÉM POKOJI (4 a více lůžek)

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Vícelůžkový
pokoj

102,- Kč

racionální

115,- Kč

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Vícelůžkový
pokoj

102,- Kč

žlučníková

118,- Kč

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

102,- Kč

Diabetická
Dia žlučníková

119,- Kč

Vícelůžkový
pokoj
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Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
6.510,- Kč

6.727,- Kč

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
6.600,- Kč

6.820,- Kč

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
6.630,- Kč

6.851,- Kč

UBYTOVÁNÍ V TŘÍLŮŽKOVÉM POKOJI
Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Třílůžkový
pokoj

122,- Kč

racionální

115,- Kč

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Třílůžkový
pokoj

122,- Kč

žlučníková

118,- Kč

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

122,- Kč

Diabetická
Dia žlučníková

119,- Kč

Třílůžkový
pokoj

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
7.110,- Kč

7.347,- Kč

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
7.200,- Kč

7.440,- Kč

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
7.230,- Kč

7.471,- Kč

UBYTOVÁNÍ VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Dvoulůžkový
pokoj

142,- Kč

racionální

115,- Kč

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Dvoulůžkový
pokoj

142,- Kč

žlučníková

118,- Kč

Typ ubytování

Cena za
ubytování
denně

Druh
stavování
dle diety

Cena za
stravu
denně

Dvoulůžkový
pokoj

142,- Kč

Diabetická
Dia žlučníková

119,- Kč
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Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
7.710,- Kč

7.967,- Kč

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
7.800,- Kč

8.060,- Kč

Cena za ubytování a stravu
za měsíc dle počtu
kalendářních dní
30 dní
31 dní
7.830,- Kč

8.091,- Kč

Na měsíc leden
Dne 8.1. (čtvrtek) se bude konat
Tématické setkání – „Novoroční předsevzetí“ od
13.00 hod. ve společenské místnosti našeho
Domova.
Dne 13. 1. (úterý) se uskuteční Beseda s klienty
od 13.00 hod na hale II. patra.
Dne 14.1. (středa) se od 10.00 hodin bude konat
vystoupení Mateřské školy. V jídelně našeho
Domova.
Dne 22.1. (čtvrtek) od 13.00 hod se bude
v jídelně našeho domova konat Ples v opeře.
Všichni jste srdečně zváni, společenské oblečení a
dobrou náladu s sebou.

Dne 28.1. (středa) od 13.00 hod. se bude konat
Kavárna – Párty nejen pro lednové oslavence. Na
1.patře našeho Domova.
Dne 29.1. (čtvrtek) se od 13.00 hod. bude konat
Kavárna – Párty nejen pro lednové oslavence na
2. patře našeho Domova. Všichni jste srdečně
zváni.
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Gratulujeme k narozeninám v měsíci
lednu

panu Jiřímu Zikmundovi
paní Marii Antošové
paní Danuši Štulíkové
paní Květoslavě Parýzkové
Gratulujeme k svátku v měsíci prosinci

23.1. Zdeněk
Zdeněk Vilímek
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TŘI KRÁLOVÉ
aneb Slavnost Zjevení Páně 6.1.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s
vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené
dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou
pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je
jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a
to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně
řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými
výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v
postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění
králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově
korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u
nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
"Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".
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