váš informační měsíčník
na měsíc

Květen 2008
5. ročník, č. 5

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely
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Milí přátelé,
právě nastal jeden z nejkrásnějších měsíců roku
– květen. Staré pořekadlo praví: máj – půjdeme
v háj. Nebo máj – lásky čas. Máj je svátkem
zamilovaných. Kampak na nás se sv.
Valentýnem (14. února). My máme svůj 1. máj
s políbením pod rozkvetlou jabloní. Když není
poblíž jabloň, stačí třešeň nebo jakýkoli právě
rozkvetlý strom. Ti z vás, kteří pocházíte
z Prahy, jistě znáte místo zamilovaných – Petřín
a sochu K. H. Máchy, kde si zamilovaní slibují
věčnou lásku a tento slib stvrdí polibkem.
1. máje slavíme Svátek práce a 8. května uplyne
63 let od konce 2. světové války.
Sluníčko se na nás směje, ale pozor! Ještě jsou tu
„ledoví muži“ – Pankrác, Servác a Bonifác, kteří
občas přinesou ranní mrazíky. Po nich – 15.
května má svátek Žofie a ta zase přináší déšť.
Vždyť se říká“ počůraná Žofie“.
Moji milí, přeji vám všem hodně slunných dní a
pevné zdraví.
D.
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Gratulujeme k narozeninám
Věra Švejdová
2.5. oslaví 84 let
Václav Stehlík
12.5. oslaví 62 let
František Groch
17.5. oslaví 81 let
Zdeňka Kuželová
21.5. oslaví 85 let
Zdeňka Práglová
25.5. oslaví 88 let
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Jana Vrbová
11.5. oslaví 75 let
František Toms
15.5. oslaví 68 let
Anna Knappová
20.5. oslaví 88 let
Pavel Trachta
24.5. oslaví 60 let
Vlasta Matasová
29.5. oslaví 84 let

Gratulujeme k svátku
22. května EMIL
Emil Šuran

24. května JANA
Jana Vrbová
Jana Čedíková

30. května FERDINAND
Ferdinand Strejček
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Na měsíc KVĚTEN
7.5. (středa) Tématické setkání – „Májové radovánky“
od 13.00 hodin ve společenské místnosti

16.5. (pátek) Den otevřených dveří
pro pracovníky Městských částí Prahy
21.5. (středa) Kavárna – párty pro květnové
oslavence
od 13.00 hod. na 1. patře
23.5. (pátek) Kavárna – párty pro květnové
oslavence
od 13. hod. na 2. patře

29.5. (čtvrtek) Jarní sportovní hry
od 9.30 hod

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Milí klienti,
na tomto místě opět odpovídáme na vaše dotazy, které se týkají poskytování sociální služby
v našem domově. Tentokráte vás zajímaly dotazy „Co je smlouva o poskytnutí sociální služby“,
„Kolik platíme za poskytované služby, ubytování a stravování“ a „Co je příspěvek na péči“.
Dotaz klientů:
„Co je smlouva o poskytnutí sociální služby“
Odpověď: Každému seniorovi, který do našeho domova přichází nebo zde již žije, poskytujeme
sociální službu na základě sepsané smlouvy o poskytnutí sociální služby. Smlouva je tedy uzavřena
mezi Vámi, uživateli naší služby a mezi námi, poskytovatelem sociální služby. Tento dokument se
uzavírá vždy písemně a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Smlouva upravuje rozsah a
podmínky, za kterých se služba poskytuje. Smlouva tedy řeší např. jaký druh ubytování vám je
poskytován, jaká strava je pro vás připravována, na které úkony péče máte nárok jako příjemce
příspěvku na péči, které úkony jsou brány jako fakultativní. Smlouva rovněž řeší finanční
podmínky poskytování sociální služby a v neposlední řadě rovněž dobu platnosti smlouvy
a výpovědní podmínky.
Dotaz klientů:
„Kolik platíme za poskytované služby“
Odpověď: Náš domov vám, našim klientům, poskytuje ubytování, stravování a úkony péče.
Náklady za ubytování a stravu si každý klient na základě zákona o sociálních službách hradí ze
svého důchodu. Dle tohoto zákona vám musí po odečtení nákladů za ubytování a stravu zůstat
minimálně 15% z měsíčního příjmu, tj. z důchodu. Pokud pobíráte menší důchod, náklady za
ubytování a stravu se vám sníží.
Denní sazba za ubytování se odvíjí od typu pokoje, na kterém bydlíte. Ubytování ve vícelůžkovém
pokoji stojí 83,- Kč denně, ve třílůžkovém 103,- Kč denně a ve dvoulůžkovém 123,- Kč denně.
Denní sazba za stravování se odvíjí od toho, zda máte od lékaře předepsanou nějakou dietu.
Normální strava stojí 115,- Kč denně, žlučníková 118,- Kč denně a diabetická (dia-žlučníková)
119,- Kč denně. Měsíční úhradu spočítáte tak, že si sečtete denní sazbu za ubytování (dle typu
pokoje) a denní sazbu za stravu (dle diety) a součet násobíte počtem kalendářních dní v měsíci.
Na uhrazení nákladů za poskytovanou péči vám stát poskytuje příspěvek na péči, viz. níže. Pokud
příspěvek nepobíráte, je nutné si doplácet náklady za poskytovanou péči z vašeho důchodu.
„Příspěvek na péči“
Dotaz klientů:
Odpověď: Jak je již napsáno výše, příspěvek na péči poskytuje stát osobám, které potřebují péči
druhé osoby. Příspěvek na péči tedy nemůžeme chápat jako další peníze „k dobru“, nýbrž jako
prostředky na úhradu poskytovaných sociálních služeb. Příspěvek na péči je přiznáván dle stupně
závislosti žadatele na pomoci jiné osoby. Existují 4 stupně příspěvku na péči – I. stupeň – lehká
závislost, 2.000,- Kč, II. stupeň – středně těžká závislost, 4.000,- Kč, III. stupeň – těžká
závislost, 8.000,- Kč, IV. stupeň – úplná závislost, 11.000,- Kč. Příjemci příspěvku na péči mají
v domovech pro seniory nárok na: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, Sociálně – terapeutické činnosti, Aktivizační činnosti, Pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pokud nepobírá senior
příspěvek na péči, je nutno aby si náklady za výše poskytované služby hradit ze svých financí, tj.
z důchodu.
Na Vaše dotazy odpovídal tým vedoucích pracovníků Domova pro seniory Pyšely.
V příštím vydání Zámeckých listů se dozvíte odpovědi na otázky „Fakultativní služby“.
Rádi odpovíme na Vaše dotazy, které můžete zanechat u sociálních pracovnic.
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11. květen – Den Matek
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě
dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám dárkyním života.
První zmínky o Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy
se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek
(Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek
v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od
Velikonoc). V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia
Ward Howeová a věnovala tento den míru.
Na sklonku 19. století se Ann Marie Reevers Jarvisová z
Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek.
Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera Anna,
která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v
Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest paní
Jarvisové a všech matek světa. V roce 1907 Anna Jarvisová
(zemřela v r. 1948 bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci)
zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku.
Dočkala se v roce 1911.
V roce 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek
- den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou
květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely.
Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně
obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání.
Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už
neměl, a červenou ti ostatní. Jako symbol poděkování matkám
byla určena květina - karafiát, obvykle doprovázena vkusným
papírovým přáníčkem.
K oslavám Den matek se v roce 1909 připojilo 45 států USA a
další země všech světových kontinentů.
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Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna je s výškou přes 60 metrů jednou z nejznámějších
dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324
m.n.m
Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891
na podnět zakladatelů Klubu českých turistů Viléma Kurze a
Vratislava Pasovského jako volná kopie Eiffelovy věže v Paříži. S tímto
projektem seznámil v lednu r. 1890 českou veřejnost článkem
„Rozhledna na Petříně, obrázek z blízké budoucnosti Prahy“ Dr.Vilém
Kurz. Práce podle plánů inženýrů Františka Prášila a Julia Součka
byly započaty 16. března a dokončeny 20. srpna roku 1891. Byly
položeny 11 metrů hluboké základy a na nich vystavěna 60 metrů
vysoká ocelová konstrukce vážící 175 tun. Jádrem konstrukce je
osmiboký tubus, v němž je umístěn výtah; okolo něj se vinou dvě točitá
schodiště s 299 schody - jedno pro chůzi nahoru, druhé pro chůzi
dolů. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, horní je ve výšce 55 metrů.
V 60. letech 20. století byly na vrcholu rozhledny umístěny vysílací
antény pro televizní vysílání. V září 1979 byla rozhledna uzavřena pro
veřejnost pro špatný technický stav konstrukce. Po opravě byla znovu
otevřena v květnu 1991 u příležitosti druhé Jubilejní výstavy.
Rekonstruovaný výtah nyní slouží pro osoby se sníženou pohyblivostí;
rozhledna dnes patří k hlavním turistickým cílům hlavního města. Od
roku 1998 rozhlednu spravuje Pražská informační služba.
V podzemních prostorách rozhledny je umístěna malá výstava
artefaktů spojených s životem Járy Cimrmana.
Kromě rozhledu na panoráma Prahy včetně blízkého Pražského hradu
se z rozhledny otevírá za jasného počasí daleký rozhled po Čechách. Na
severu lze spatřit Říp a České středohoří, na severovýchodě je vidět
masiv Krkonoš. Na jihovýchodě je rozhled poměrně omezený, protože
jej uzavírají Brdy.
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