Den otevřených dveří v Domově pro seniory Pyšely
Přinášíme Vám malé ohlédnutí za celorepublikově vyhlášenou akcí
„Týden sociálních služeb“, který se konal ve dnech 6. – 10. října 2014.
Domov pro seniory Pys ely nabí dl s iroke verejnosti mož nost
ve „Dni otevrenych dverí “ dne 7. 10. prohlí dku prekra snych interie ru
ža mku, ktery je jinak k prohlí dka m verejnosti neprí stupny. Navs tevní ci
mohli nahle dnout do domova senioru s mož ností sežna mit se
s poskytovany mi socia lní mi služ bami, mohli obdivovat pr ipravenou
vystavku ruc ní ch prací nas ich klientu . Pracovní ci navs tevní ku m
s ochotou žodpoví dali dotažy na pobyt senioru v Domove pro seniory
Pys ely, ktery ža podpory kvalitní ch socia lní ch služ eb jim umož ní prož ití
plnohodnotne ho, aktivního a du stojneho ž ivota. Cí lem poskytovanych
socia lních služ eb je uspokojova ní potreb klientu s individua lní m
prí stupem ke kaž de mu seniorovi. Poskytujeme nejen celoroc ní
ubytova ní a celodenní stravu vc etne diet, ale predevs í m pomoc
pri žvla da ní be ž nych u konu pec e o vlastní osobu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a sociální poradenskou činnost,
sociálně–terapeutické činnosti, aktivizační činnosti poskytujeme pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči.
V „Týdnu sociálních služeb“ klienti prožívali pohodové chvíle při různých
sportovních soutěžích, např. při hodu na terč, metané, hodu na cíl, dále
soutěžili ve vědomostním kvízu nebo ve společenské hře pexeso.
Spokojenost naši klienti projevovali při společné oslavě narozenin a jmenin.
Tradiční oblibu měly i filmy pro pamětníky. Klienti s radostí uvítali
dobrovolníka, který při své přednášce seznámil přítomné se zajímavostmi
ze světa (s Číny). Příjemnou pohodu celého týdne podpořilo i příznivé
počasí, kdy jsme s našimi klienty podnikali procházky nejen do zámeckého
parku, ale i do pyšelské cukrárny.
S potěšením můžeme konstatovat, že naši klienti i rodinní příslušníci a též
návštěvníci z řad veřejnosti pochvalou k námi připravenému pestrému
programu nešetřili. Je to pro nás výzvou do dalšího konání.
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