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Domov Alzheimer v Roztokách
oslavil třetí narozeniny
Začátkem čer vna jsme v Domově Alzheimer v Roztokách
u Prahy slavili 3. výročí otevření našeho zařízení a oslava
se tentokrát nesla v barevném
karnevalovém duchu. Slavili
jsme s našimi senior y, rodinami, zaměstnanci i dalšími vzácnými hosty.
Slavnostního zahájení a nakrojení dortu se v elegantním do-

bovém kostýmu jala ředitelka
roztockého Domova Mgr. Jolana Kijonková společně s „tenistou z Roland Garros“ Ing.
Radkem Žádníkem. Pro všechny přítomné byl pak připraven
bohatý kulturní program, během kterého vystoupili nejen
samotní klienti, ale také děti,
baletky i hudebníci.
(pokračování na straně 2)
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Narozeninový dort roztockého Domova Alzheimer

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek
7. září 2017 od 15:00 hod. na
oslavu 3. narozenin našeho
Domova aneb „Zlatá 70. léta“.
Na oslavě Vás čeká pestrý kulturní
program, který bude doprovázený oblíbenými skladbami ze 70.
let, doplněný o vystoupení sólistů
ZUŠ Havířov a dětských tanečních
skupin. Připravíme chutné pohoštění včetně grilovaných specialit,
degustaci vín a čokolády, čepované pivo a pro děti Garden Happy
Day s překvapením. Těšíme se na
Vás. (podrobnosti na straně 3)

redakce:
Ing. Denisa Havlíčková,
e-mail: denisa.havlickova@domovalzheimer.cz, tel.: 731 619 667

www.domovalzheimer.cz

kontakty: roztoky@domovalzheimer.cz; darkov@domovalzheimer.cz
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Garden pár ty v Roztokách
byla plná zábavy a pohody
Během narozeninového odpoledne
bylo pro klienty, rodinné příslušníky
a hosty připraveno bohaté občerstvení a také degustace výborných
vín. Naši senioři si připravili ukázku
cvičební sestavy, která je každodenní součástí našich aktivit v Domově. Nesmíme opomenout ani jejich
pěvecké vystoupení. Pozvání přijal
hudebník Martin Lejsek, který hosty
roztančil i rozezpíval. Sólistky z Národního divadla předvedly ukázky
z baletu Labutí jezero a Bajadéra.
Zahrála i mladá nadějná flétnistka
Anděla Bůžková. V závěru oslavy
pak proběhlo vyhlášení nejlepšího
outfitu klientů, odměněny byly tři
dámy, jmenovitě paní Kutilová, paní
Valentinová a paní Šídlová. Dámy se
mohly těšit z dárkových balíčků nejen pro ně, ale také pro jejich rodinu. Během oslavy jsme nezapomněli ani na děti. Ty se mohly těšit ze

zábavného animačního programu,
který probíhal na terase.
Jsme velice rádi, že k nám zavítali
i významní hosté. Přivítat jsme tak
mohli pana Luboše Sobotku, profesora a přednostu gerontometabolické kliniky v Hradci Králové. Během
odpoledne jste měli možnost také
potkat pana Pavla Kříže, českého
herce a také psychoterapeuta, paní
Zdeňku Žádníkovou, herečku a zakladatelku nadačního fondu a také
pana Romana Bradáče, pedagoga
Metropolitní univerzity v Praze, poslankyni Janu Hnykovou, poslance
Marka Černocha a den před samotnou oslavou nás navštívil také pan
starosta Roztok se svými kolegy.
Děkujeme všem klientům, rodinným
příslušníkům i obchodním partnerům, kteří vážili cestu k nám do roztockého Domova a strávili s námi
krásné slunečné odpoledne. Cení-

me si, že jste spolu s námi a seniory
nejen dotvářeli slavnostní atmosféru, ale byli součástí našeho společného týmu.

„Tenista z Roland Garros“ alias výkonný ředitel
Domova Alzheimer Ing. Radek Žádník

Ukázka cvičební sestavy našich klientů pro návštěvníky oslavy

Oslavy v karnevalovém stylu si užívaly i rodiny našich klientů s dětmi

O úvodní slovo se postarala ředitelka Domova Alzheimer v Roztokách paní
Jolana Kijonková a slavnostním odpolednem provázela slečna Kamila Paulová

Za karnevalovou výzdobu a program pro klienty i návštěvníky
děkujeme našim zaměstnancům
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Starosta Roztok navštívil naše zařízení
V červnu naše zařízení v Roztokách navštívili poslanci za
TOP 09 paní Markéta Pekarová
Adamová a pan Martin Plíšek
společně se starostou Roztok panem Janem Jakobem. Tomu jsme
položili několik otázek.
Nedávno jste u příležitosti oslav
třetích „narozenin“ Domova Alzheimer v Roztokách navštívil naše
zařízení. Jak se Vám u nás líbilo?
Osudy mnoha lidí jsou složité
a o Vašich klientech to platí dvojnásob. S tím je spojena i nelehká
péče z Vaší strany. Při návštěvě
jsem cítil velmi pozitivní a milou
atmosféru. Bylo patrné, že vzájemný vztah personálu a klientů je
oboustranně prospěšný. Vaší práce
si velmi vážím a jsem přesvědčený, že se u Vás Vaši klienti cítí téměř jako doma. A to je nakonec to
nejdůležitější. Moc Vám děkuji nejen za to, že jsem se k Vám mohl

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová společně s kolegou Martinem Plíškem se během
své návštěvy zapojili i do aktivit s našimi klienty

po čase podívat, ale zejména za
Vaši pečlivou práci s lidmi, kteří to
opravdu nemají jednoduché.
Uvažujete o nějaké bližší spolupráci v rámci Domova Alzheimer
a města Roztoky?
Určitě jsme rádi, že Váš Domov

Návštěvu poslanců TOP 09 v čele se starostou Roztok panem Janem Jakobem přivítala a domovem
provedla paní ředitelka Domova Jolana Kijonková s výkonným ředitelem Radkem Žádníkem

v Roztokách vznikl. Je to určitý další
rozměr v rámci vzájemného soužití obyvatel. Co se spolupráce týče,
tak si myslím, že úplným základem
je vyjít si vzájemně vstříc. Jsem přesvědčený, že to se nám společně za
již více než tři roky spolupráce vždy
dařilo. Ať už to bylo v době největších rekonstrukcí, tak v době, kdy již
Váš Domov plně fungoval. V tuto
chvíli konkrétní vizi bližší spolupráce nemám, ale třeba čas ukáže, že
by bylo dobré, aby město Roztoky
a Váš Domov v nějaké záležitosti
spolupracovali ještě úžeji. Jsem přesvědčen, že pokud taková příležitost
nastane, tak se jí obě strany chopí
a povede to k dobrému výsledku.
Přeji Vašemu Domovu, aby prosperoval, aby byli Vaši klienti spokojení a aby zde Vaši zaměstnanci rádi
a s láskou pracovali.

Oslava narozenin v Darkově již
7. září s programem také pro děti
Téma třetích narozenin našeho Domova v Darkově se ponese v duchu zlatých
sedmdesátých let. Tomu bude odpovídat nejen oblečení našeho personálu,
ale i hudební doprovod, o který se postarají Šarovští, rodinní příslušníci naší
klientky, harmonikář Václav Švidrnoch
a děti ze ZUŠ B. Martinů pod vedením
svých učitelů. Pro děti bude zároveň připravena garden party s animátorkou,

se kterou si budou moci užít malování
na obličej, různé soutěže a mnoho další
zábavy. Naše výborné kuchařky se postarají o raut i grilované pochoutky, nebude chybět točené pivo a degustace
kvalitních vín. To je však jen malá ochutnávka toho, co můžete v Darkově zažít,
proto neváhejte a přijďte s námi 7. září
v 15 hodin oslavit naše darkovské narozeniny!
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Co se dělo v Darkově
Nová sociální pracovnice
Od měsíce dubna 2017 rozšířila náš
tým nová posila – sociální pracovnice Mgr. Mária Schindlerová. Přejeme
jí hodně štěstí a pohody při práci.

Nová aktivizační klubovna
V souvislosti s příjmem nových klientů jsme otevřeli čtvrtou aktivizační
klubovnu. Klientům se věnuje naše
výborná aktivizační pracovnice paní
Maruška Potyšová. Klientům vyplňujeme volný čas – v aktivizaci navazují sociální kontakty, přátelství, zažívají zajímavé okamžiky. Plánujeme
pro klienty výlety, návštěvy cukrárny,
reminiscenci, kognitivní cvičení aj.
Klienti jsou vždy rádi a spokojeni.

komise si měli možnost vymyslet název – řekli si „Bydlí v Darkově, takže
se bude degustovat U DARKOVJANŮ“. Společně jsme si připravili občerstvení a nesměla chybět již zmiňovaná degustace. Odpoledne jsme
si společně zazpívali s Moravankou
a zavzpomínali jsme na „staré dobré
časy“.

Při exkurzi Karvinského pivovaru jsme ochutnali
dokonce čtyři druhy piva

Projížďka kočárem

Zdravotní komise města
Karviné
Náš domov navštívila Zdravotní komise města Karviné. Návštěvníky
přivítal ředitel Domova pan Zbyněk
Gembiczki se staniční sestrou paní
Helenou Kolatkovou. Bylo připraveno pohoštění. Návštěvníci si měli
možnost prohlédnout naše zařízení,
seznámit se s našimi klienty a aktivitami, které pro klienty děláme. Členové komise byli mile překvapeni
a spokojeni s přivítáním a se službami, které klientům poskytujeme.

Reminiscenční odpoledne
– „návštěva vinného sklepa
spojená s degustací vín“
Přáním některých našich klientů
bylo navštívit vinný sklep, ve kterém
by mohli ochutnat vína. Přání jsme
rádi našim klientům splnili 24. května a společně jsme si jeden takový
vinný sklep sami vyrobili. Členové

Naši klienti ve vinném sklepě u Darkovjanů při
ochutnávce výborného bílého vína

Výlet do Karvinského
pivovaru
25. května se uskutečnila exkurze Karvinského pivovaru spojená s ochutnávkou piva značky LARISCHE. Po
příjezdu nás přivítal majitel pivovaru
a seznámil nás s výrobou piva. Poté
klienti ochutnali všechny čtyři druhy
piva, včetně medového. K pivu jsme
zakousli místní speciality např. nakládaný hermelín, utopence, tvarůžkovou pomazánku aj. Posezení nám
zpříjemnil náš klient pan Kubisa, který
nám zahrál na kytaru a zazpíval. Exkurzi si pro velký úspěch plánujeme
brzy zopakovat…

Prázdninový den 24. července si
klienti náramně užili. Kočárem se
projeli po parku Boženy Němcové, kolem areálu lodiček, dětského
koutku, letního kina a přes lázeňský
park zpět k našemu Domovu. Koníci, kteří kočár táhli, se jmenovali Princ a Blesk a klienti z nich byli
nadšení. Pan kočí byl velmi milý,
ochotný. Tímto mu chceme moc
poděkovat za jeho profesionální
práci. Odpoledne se velmi vydařilo,
klienti byli moc spokojeni. Budeme
rádi, když se tato akce bude v budoucnu opakovat.

Projížďka našich klientů
v kočáře po lázeňském parku

ředitel Domova Alzheimer Darkov:
Zbyněk Gembiczki
maskami
e-mail: zbynek.gembiczki@domovalzheimer.cz, tel.: Zábavu
774 181s halloweenskými
664
jsme si užili nejen při vyrábění
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Střípky z aktivit v Roztokách
V Domově Alzheimer
vede cvičení seniorů
klientka paní Malátová
V našem zařízení máme novou
cvičitelku. Paní Malátová, klientka
DA Roztoky velmi ráda cvičí a je
tělesně zdatná, a tak se po dohodě s aktivizačními pracovnicemi
ujala hodiny cvičení. Celou hodinou provázeli naše klienty povely
jak ze sokola. Našly se i náročnější
cviky, které ne všichni byli schopni
zvládnout, a tak nás čeká dlouhé
trénování. Paní Malátová se věnovala klientům i individuálně a kontrolovala, zda je cvik proveden poctivě a správně.

písničky od lidovek po rock, a tak
si naši senioři zazpívali a zatančili
opravdu na různorodé písně. Celým
odpolednem naším Domovem zněla příjemná hudba a senioři tleskali
do krásných rytmů. V odpoledních
hodinách byly v Domově i návštěvy
našich seniorů, a tak se většina přítomných rodin zapojila, a to nejen
do zpěvu ale i do tance. Už teď se
těšíme na další vystoupení, které bychom rádi uspořádali na podzim.

Návštěva Jana Vančury
ze skupiny Plavci

Návštěvy hudební skupiny Motovidlo
vítáme v Roztokách pravidelně a rádi

Námořnický den na květinovém ostrově
Paní Malátová se pravidelně ujímá vedení
cvičebních hodin v Roztokách

V Domově v Roztokách
vyhrávalo Motovidlo
Jak je již v našem Domově zvykem,
ve středu 10. 5. 2017 jsme přivítali kapelu Motovidlo. Tato parta za
námi přijela už popáté. Hlavním
kapelníkem je RNDr. Eduard Brabec, který má v našem Domově
více jak dva roky maminku. Kapela
ve čtyřčlenném seskupení funguje
od roku 2000. V sezoně vystupuje
každý víkend, a to převážně v Německu a Rakousku, jak nám potvrdil
sám pan Brabec. V jejím žánru jsou

Námořnický den v Roztokách, aneb uvízli jsme na
květinovém ostrově a hledali poklad

V srpnu jsme se s našimi seniory, jejich rodinami a zaměstnanci vydali
na putovní cestu po květinovém ostrově. Celé odpoledne jsme společně plnili úkoly, soutěže a překážky
k dobití ostrova a získání cenného
pokladu. Lovili jsme ryby, plnili vědomostní křížovky a nakonec jsme
našli slibovaný poklad. Jako vzácný host vystoupil známý harmonikář pan František, který zpíval, hrál
a bavil celou společnost svými zážitky.
Celé odpoledne jsme zakončili výborným grilováním a občerstvením,
u kterého jsme si poseděli, popovídali a užili pohodové letní odpoledne.

V našem Domově v Roztokách jsme
v létě přivítali známého hudebníka pana Jana Vančuru ze skupiny
Plavci, který nám zazpíval a zahrál
na kytaru k příležitosti narozenin klientky Anny Kohoutové. Jeho přání
potěšit všechny naše klienty příjemnou hudbou, se splnilo dokonale.
Nejen, že naši klienti pana Vančuru
poznali, ale také si s ním zazpívali,
popovídali, zatančili a zavzpomínali
na časy zábav. Terasou našeho Domova se tak nesly tóny známých písní jako Trpasličí svatba, Vínečko bílé,
Pole s bavlnou, Čerešničky a další.
Nádhernou a uvolněnou atmosféru
slunečného odpoledne jsme zakončili výborným pohoštěním od paní
Kouhoutové a kávou.

Hudební vystoupení pana Jana Vančury
ze skupiny Plavci

ředitelka Domova Alzheimer Roztoky u Prahy:
Mgr. Jolana Kijonková
Zábavu s halloweenskými maskami
e-mail: jolana.kijonkova@domovalzheimer.cz, tel.: 735
170 210
jsme si užili nejen při vyrábění
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Kalendář chystaných akcí
Kalendář chystaných akcí – Darkov
Září

Říjen

Cukrárna
Každý lichý týden vyrážíme s našimi klienty na procházku, při které navštívíme
cukrárnu a dáme si zákusek s kávou.

Výstava dějin Karviné – Fryštát
Vystoupení skupiny „Písklata“

Mažoretky Michell
Na oblíbené vystoupení mažoretek
pouze pro naše klienty už se moc těšíme.

Výstava „Těšínské muzeum“
Návštěva vepřových hodů v Karviné – Fryštátě

Vystoupení dětí z MŠ Čajkovského
Děti ze školky si opět připravily zajímavý program pro naše klienty plný
tance a zpěvu.
Biblioterapie
V září nás čekají tři besedy s knihami.
Věnovat se budeme tématům detektivek, kamenům zvěrokruhu a Africe.

Listopad

Pravidelné týdenní
aktivity:
Mše svatá
Canisterapie
Biblioterapie pod vedením
pracovníků Regionální knihovny
Karviná

Prosinec
Tvorba vánočních věnců
Mikulášská nadílka
Vánoční trhy s návštěvou kostela
Sváteční pečení cukroví
Vánoční posezení s klienty
Slavnostní ukončení roku s klienty

Kalendář chystaných akcí – Roztoky
Září
Jedeme do ZOO
S našimi seniory se pojedeme podívat
na zvířátka do menší ZOO za Prahu.
Svatováclavská oslava (27. 9. 2017)
Posezení se známým hostem, svatováclavské koláče a výborná vídeňská
káva.

Říjen
Výlet do zámecké zahrady
Podzimní vycházka do zámecké zahrady za nádherou podzimních stromů.
Výstava Muzea Roztoky
Navštívíme výstavu s názvem Lidová
podmalba na skla.
Vystoupení MOTOVIDLO
V rámci odpoledního posezení zahraje a zazpívá kapela Motovidlo.

Listopad
Výstava - Venkov
S klienty vyrazíme do Národopisného muzea Národního muzea v Letohrádku Kinských.
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Divadélko Kvítko
Loutkové vystoupení v jídelně roztockého Domova pro naše seniory.

Prosinec
Mikulášská nadílka
5. 12. 2017 k nám do domova dorazí Mikuláš s andělem a čerty rozdat klientům
nadílku a tím jim zpříjemnit krásný zimní
den. Dnem budou znít básničky či písničky našich seniorů.
Adventní čas
V průběhu měsíce prosince si připomeneme jednotlivé adventní neděle,
zapálíme si ;pomyslnou svíčku a zaměříme si předvánoční čas tematicky.
Mše Vánoční
V rámci našich náboženských okének
proběhne v předvánočním čase i mše
Vánoční.
Vánoční stromek na Staroměstském náměstí
I letos s našimi klienty navštívíme o Vánocích Staroměstské náměstí a budeme se kochat krásnou vánoční atmosférou a projdeme si vánoční trhy.

Sváteční rozdávání dárků pod Vánočním stromem (22. 12. 2017)
Rozdávání dárků pod Vánočním stromem v jídelně Domova, ochutnávka
cukroví, vánoční punč, vánoční koledy
a vystoupení operní pěvkyně.

Pravidelné týdenní aktivity:
Canisterapie
Arteterapie
Narozeninové oslavy
našich klientů
Cvičení pro seniory
Náboženské okénko
Tvořivá dílna
Čtení seniorům
Společenské hry

Zlepšení vybavenosti
pokojů v Roztokách
V květnu letošního roku jsme přistoupili k výměně všech dveří a zárubní
do pokojů klientů ve druhém patře
našeho zařízení v Roztokách u Prahy.

Celou operaci jsme potřebovali stihnout do oslav třetího výročí otevření zařízení a zároveň za normálního
provozu. Zvolili jsme proto se stavební firmou Estrukta s.r.o. takové řešení,
kdy jsme v první fázi vybourali a osadili novými zárubněmi vždy tři pokoje, další den jsme tyto již zednicky
začisťovali a zároveň vybourávali další
tři. Toto řešení nám umožnilo vyměnit všech třináct zárubní v pěti dnech.
Zároveň jsme v šesti pokojích zbourali
dekorativní příčky v předsíních a měli
tak připravené celé patro pro instalaci nových šatních skříní, které jsme
nechali na míru zhotovit u firmy Truhlářství Vild s.r.o. Jedná se o vestavěné
skříně vykrývající celou jednu stranu
předsíně, díky čemuž jsme zefektivnili
úložné možnosti jednotlivých pokojů.
Nové skříně jsou uspořádány zrcadlově do dvou stejných segmentů, které
opticky oddělují jednotlivá pojezdová
křídla dveří a umožňují tak i oddělení věcí jednotlivých klientů. Skříně
jsou samozřejmě vybaveny aktivními
dorazy, aby k jejich obsluze bylo po-

Nové skříně zvyšují komfort našim klientům
v Roztokách

třeba vyvíjet minimální úsilí a zároveň
nemohlo dojít ke zranění.
Celá tato operace kladla vysoké časové a profesní nároky na zaměstnance zařízení v Roztokách, a proto
jim chci tímto poděkovat, jelikož jejich
nadstandardní součinnost umožnila provést akci v požadované kvalitě
a zároveň s minimálním dopadem na
běžný život našich klientů.
Marek Petráň, správa majetku

Ď Poděkování
Čistička vzduchu od Nadačního fondu Pokora
Nadační fond Pokora ve spolupráci s panem Píseckým pro naše zařízení v Roztokách pořídil speciální
čističku vzduchu.
Tato čistička vzduchu bude sloužit
pro pročištění vzduchu na chodbě
druhého patra, tak aby byl vzduch
na chodbách stále čistý a svěží. Naši
senioři se s Nadačním fondem Pokora seznámili při příležitosti slavnostního předání zmíněné čističky,
kdy nás v Domově navštívil pan
Písecký se svými kolegy. Cílem spolupráce, kterou navázala paní ředitelka s nadačním fondem, je získání
dalších dvou čističek, a to do prvního patra a jídelny domova.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
Nadačními fondu Pokora a celému týmu
za jeho pomoc a ochotu pomáhat na-

šim seniorům. Velké poděkovaní zaslouží
rovněž všichni, kteří se na pořízení čističky
vzduchu podíleli finančním příspěvkem.

Vedení Domova Alzheimer v Roztokách se zástupci Nadačního fondu Pokora
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Na slovíčko:
poslankyně Jana Hnyková
Jana Hnyková je členkou
Poslanecké sněmovny i jejích výborů pro zdravotnictví
a sociální politiku. K problematice sociálních služeb má
tedy velmi blízko a my jsme
se jí proto zeptali na několik
otázek.
Tzv. „velká“ novela zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách pravděpodobně poslaneckou sněmovnou neprojde. Jaké
jsou ty nejzávažnější důvody,
proč novelu v této podobě odmítnout?
V tuto chvíli je shoda většiny
politických stran a tento zákon
opravdu nebude projednán do
konce tohoto volebního období.
Kdybych chtěla rozebírat jednotlivé problémové body, byl by
to článek jen o této novele a to
nechci. Obecně shrnu, že tato
novela byla špatná a měla více
negativního, než pozitivního a já
věřím, že až jí bude řešit příští
Poslanecká sněmovna, bude lépe
připravená, vydiskutovaná, bude
na ní shoda odborné i laické veřejnosti. Především bude ve prospěch sociálních služeb.
Sektor pobytových sociálních
služeb je již dlouhá léta ze strany státu významně finančně
poddimenzován. Jaké vidíte řešení tohoto stavu v budoucnosti?
Každý stát si musí stanovit své priority, které bude prosazovat ke
spokojenosti svých občanů. Sociální oblast je významnou součástí
naší společnosti, a pokud chceme,
aby byla naplněna, potřebuje dostatek financí a kvalitní a vzdělaný
personál. Ze státního rozpočtu je
nutné posílit tuto oblast v oblasti vyrovnávacích plateb a umím
si představit, že by se tyto výdaje staly mandatorními výdaji státu.
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Byla by to větší jistota pro celou
sociální oblast i pobytová zařízení sociálních služeb. Kraje by měly
nastavit dle požadavků z měst
a obcí množství pobytových služeb na svém území a zajistit jejich
financování bez rozdílu jejich registrovaného zřizovatele. Možná
bychom mohli v budoucnu změnit
systém financování a přispívat na
lůžko. Je nutné vést s odbornou
a občanskou veřejností nad touto
problematikou diskusi, aby to bylo
ve prospěch občanů.
Nejen v ČR každoročně přibývá
počet pacientů s Alzheimerovou
chorobou. Hodlá stát právě tuto
oblast nějak podporovat?
Umím si představit, že Česká alzheimerovská společnost a další organizace pomáhající lidem
s tímto onemocněním a jejím
blízkým by velmi pomohlo naplňování Národního akčního plánu
pro Alzheimerovu nemoc, kter ý
byl schválen v roce 2016. Jejím
cílem je nejen zlepšení kvality života lidi s Alzheimerovou nemocí, ale i péče o jejich blízké, kteří
pečují. Zároveň by se měla zvýšit
informovanost v rámci zdravotních a sociálních služeb, vzdělávání, vznik center zaměřených
na toto onemocnění a další výzkumné aktivity k problematice
demence. Já jsem zatím takové
aktivity nezaznamenala a myslím
si, že je nutno nejen to dát na
papír, ale aktivně to i naplňovat.
V rámci oslav narozenin Domova Alzheimer v Roztokách jste
naše zařízení navštívila osobně.
Jak se vám u nás líbilo?
Byla zde bezvadná atmosféra.
Zaměstnanci vytvořili podmínky,
program, aby se všichni bavili: klienti, příbuzní a hosté. Moc
krásné odpoledne a moc se mi
na oslavě líbilo. Připomnělo mi to
naše společenské akce v zaříze-

ní, ve kterém jsem působila, než
jsem byla zvolená do Poslanecké sněmovny. O to víc mě těšilo,
že jsme v Poslanecké sněmovně
přispěli k zařazení mého mimořádného bodu k navýšení platů
v sociální oblasti a přijali jsme
usnesení k této problematice.
Lidé v sociálních službách si zaslouží, aby byli touto společností
oceněni. Patří jim veliké poděkování za jejich práci ve prospěch
seniorů a zdravotně postižených
osob.
Zúčastnila jste se konference
pořádané odbornou společností Gratia futurum 913 v Dobříši.
Jak konferenci hodnotíte a jak
se Vám s Gratia futurum 913
spolupracuje?
Moje spolupráce s touto společností se datuje od jejího vzniku.
Zastupují pobytová zařízení sociálních služeb, hájí jejich zájmy
a myslím, že je vidět za nimi kus
práce. Na konferenci zazněly velmi
palčivé problémy, o kter ých se diskutovalo. Moc bych si přála, aby se
všechny organizace v této oblasti
naučily spolupracovat a hledaly
nejlepší cestu v problematických
oblastech, ať je to ošetřovatelská
péče v pobytových zařízení, vzdělávání všeobecných sester, inkontinentní pomůcky a mohla bych
jmenovat další. Důležité je na tuto
problematiku nejen upozorňovat,
ale hledat i řešení spolu se zákonodárci a jednotlivými ministerstvy
zdravotnictví a práce a sociálních
věcí.

