Duben
Nouzový stav prodloužen do 30.4.2020
Tak se nám to komplikuje. Klienti by se rádi vrátili, ale musí ještě nějakou dobu
počkat. Zaměstnanci pokračují v nastavené praxi, navíc jsme v součinností
s Krajským úřadem uvolnili dva pracovníky, kteří mohou být osloveni s výzvou o
zapojení se do poskytování jiné sociální služby jiného poskytovatele. Zatím jde o
předběžné opatření, které bude realizované v případě personální nouze v
pobytových sociálních službách.

Vzdělávání -

přednáška

ONLINE

Mgr. Tereza Žílová
Tajemnice Gerontologického institutu
Gerontologický institut, o.p.s.

Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou
Termín: 24. 4. 2020 od 13:00 do 14.30 hod.
Seminář vedla lektorka JUDr. Anna Kramářová

I v době korona virové karantény se pracovníci denního
stacionáře účastní dalšího povinného vzdělávání.
Tentokrát jde o online přednášku Vybrané právní
otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou
Přednášku zajišťovala Mgr. Tereza Žílová tajemnice
gerontologického institutu.
Hovořilo se o odpovědnosti k právním úkonům-omezení
způsobilosti k právním úkonům, plné moci, opatrovnictví,
ochrana práv nemocného (jaká práva apod.), dříve vyslovená
přání, zastoupení členem domácnosti, zanedbání péče
blízkými, ale i ze strany instituce.
Online přednášky se zúčastnili všichni pracovníci.

Květen
Dny

strávené

v karanténě

pomalu
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až
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vstoupili

do

dalšího,

nejkrásnějšího měsíce roku. Příroda ukazuje své krásy, všude plno zeleně, kvetou
stromy i jarní květiny, vzduch provoněly šeříky, kterých je v okolí sídla naší
organizace velké množství.

Zároveň přišla zpráva, na kterou všichni nedočkavě čekali :
od 25. května jsme opět v provozu !

A konečně jsme zase ve středisku ! Dodržujeme doporučené postupy
MPSV č. 11/2020, takže je to trochu jiné, než jsme byli zvyklí. Ale i tak
se těšíme, že můžeme pokračovat v programech denního stacionáře,
i když v menším počtu.
vracíme se i ke sportovním aktivitám

Červen
Slovy básníka : „ Červen růžemi již voní, záhy budou prázdniny……“
Jenom co jsme dočkali koronavirových uvolnění, už tu máme letní dny. Alespoň podle
kalendáře. Počasí je nestálé, hodně prší. To je ale dobrá zpráva pro houbaře. O tom,
že houby již rostou jsme se za jeli do lesa přesvědčit i my s klienty.

Zahrada – slunečné dny využíváme k pobytu na střediskové zahradě ke sportovním
činnostem i tvořivé práci či údržbě záhonků s květinami, další sportovní aktivity
jako je bowling probíhají v „ profi herně“, další tvůrčí, vzdělávací činnosti,
terapeutické dílničky – vše běží v zaběhnutém rytmu jako jiné roky.

Život přináší i smutné události. V polovině měsíce nás zaskočil
nenadálý odchod naší dlouholeté dobrovolné pracovnice, kolegyně,
kamarádky, paní Jitřenky Šimíkové.
Spolu s rodinou děkujeme všem,
kteří tichou vzpomínkou uctili její památku.

A čas jde dál. Blíží se závěr měsíce. Počasí je spíše aprílové, ale my jsme připraveni
na každý výkyv počasí. Programy operativně měníme tak, aby byli všichni spokojeni.
Máme možnost individuální péče o uživatele, což přináší výsledky, zejména v tvořivé
práci.

