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Cestou z lesa
V noci, když se z lesa vracím,
pohledy hvězd zdáli vracím,
miliony jasných bodů, co ozáří mi cestu domů.
V dáli srnec zlostně beká,
že by černá, ta ho leká,
jezevec se cestou mihnul,
píská myška, snad ji stihnul.
Na Příhoně liška skolí,
u srdce mě z toho bolí,
ona může v lese být,
to já musím domů jít.
Z leva na mě město září,
Prostějov má mnoho tváří,
nemohu tam přesto žít,
šumot větví musím mít.
Snad už zítra, vlastně dneska,
zas mě čeká zvěře stezka,
už se těším jako kluk,
na tu cestu kolem luk...

František Mlčoch
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Ve středu 5. dubna 2017 se již tradičně Centrum sociálních služeb Prostějov
prezentovalo na Velikonočním jarmarku, který uspořádal Krajský úřad Olomouckého
kraje ve spolupráci s Regionálním centrem Olomouc. Mezi exponáty více než desítky
vystavovatelů se výrobky uživatelů služeb z CSSP těšily opět velké oblibě.
Od prvních chvil konání jarmarku se kolem našeho stánku zastavovaly skupinky
návštěvníků, které upoutaly zejména různé velikonoční dekorace, věnečky,
keramické husy, kačeny, figurky ptáčků, beránků, kohoutků a dalších zvířátek
symbolizujících jaro. Líbily se také keramické hrnky, skořápky, ovály, misky aj. Zájem
kolemjdoucích nás těšil a navodil tu správní předvelikonoční atmosféru.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka
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Práci našich uživatelek z domova se zvláštním režimem jsme prezentovali
na zahrádkářské výstavě v Dětkovicích, která se konala 9. dubna 2017. O naše
výrobky byl velký zájem, zejména o keramické zajíčky, kohouty a slepičky. Jsme rádi,
že touto výstavou jsme mohli na veřejnosti představit Centrum sociálních služeb
Prostějov.
Eva Konšelová
aktivizační pracovnice
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V Centru sociálních služeb Prostějov, v domově se zvláštním režimem pro osoby
s Alzheimerovou chorobou, proběhl velmi zdařilý projekt -

„Tvoření generací“ -

s dětmi z Mateřské školy z Brodku u Prostějova. "Školkáčci" vždy nejprve předvedli
svá vystoupení plná hezkých písniček a říkanek a do skotačivých tanečků zapojovali
i "babičky a dědečky." Veselá a hravá atmosféra pohltila všechny přítomné bez
ohledu na věk.
Druhá část setkání byla věnována společnému tvoření na témata: JARO, LÉTO,
PODZIM A ZIMA. Pomocí prstových a temperových barev vyčarovali senioři společně
s dětmi krásné obrázky plné vzpomínek na jednotlivá roční období. Po celou dobu
tvoření panovala poklidná atmosféra plná souznění. Bylo vidět, že kdo se chce
domluvit, domluví se pomocí štětců a barev i beze slov. Malíři obou generací vytvořili
společnými silami nádherné obrázky, které dnes zkrášlují prostory budovy.
Mnohokrát děkujeme za spolupráci paní ředitelce Mgr. Zdeňce Piňosové i všem
paním učitelkám, které děti s láskou vedou k úctě ke stáří.
Mgr. Petra Zbořilová
sociální pracovnice
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Období před velikonočními svátky v Centru sociálních služeb Prostějov již tradičně
patří prezentační výstavě prací uživatelů, která přibližuje široké veřejnosti výsledky
jejich kreativní činnosti. Nejinak tomu bylo letos 7. dubna, kdy se tato akce konala
opět v přízemí modré budovy D.
Uskutečnila se zcela v jarním duchu, což napovídala nejen výzdoba v typicky jarních
barvách, ale především široká škála výrobků, které zde byly k vidění i ke koupi.
Již od rána se chodba zaplňovala frontou zájemců, kterým se nejvíce líbily keramické
květináče, husy, figurky kohoutů, ptáčků, koček, zajíců, kačenek, šneků a slepiček,
ale také keramické koule, svícny, skořápky, ovály, různé misky, výrobky
z modelovací hmoty Fimo a jarní dekorace.
Výstavu zhlédlo kolem stovky návštěvníků z řad uživatelů, zaměstnanců CSSP
a široké veřejnosti, z nichž mnozí si odnášeli zakoupené „symboly jara“ jako drobné
dárky či k dekoraci před Velikonocemi.
Všem, kteří takto podpořili další rozvoj tvořivé dílny v CSSP, paří poděkování.
Pro uživatele našich služeb je to určitě velké povzbuzení do další činnosti.
Lýdie Navrátilová
ergoterapeutka
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Již druhým rokem se na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově uskutečnil velikonoční
jarmark, jehož součástí byly kromě kulturního programu i velikonoční trhy.
Známá pranostika říká: „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.“
Ale to pro 10. dubna letošního roku neplatilo. Ten den krásně svítilo sluníčko
a procházka do centra města za atmosférou Velikonoc byla pro uživatelky z domova
se zvláštním režimem obzvlášť příjemná.
Velikonočního ducha celému náměstí dodaly stromečky ozdobené malovanými
vajíčky, kreslenými kuřátky a zajíčky, které zhotovily děti z místních škol. Uživatelky
služby DZR je obdivovaly a také procházely kolem stánků, které nabízely různé
dobroty a jarní dekorace. Odcházely plné dojmů, inspirací a těšily se na nastávající
svátky.
Simona Štěpánová
aktivizační pracovnice
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I letošní Velikonoce byly v aktivizaci v domově pro seniory ve znamení tvořivé dílny.
V rámci mezigeneračního setkávání k nám ve čtvrtek 6. dubna 2017 zavítali prvňáčci
a druháci ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka. Hned při příchodu obdarovali
seniory připravenými, vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Velikonočně naaranžované
stoly se během chvilky začaly zaplňovat beránky z rouna. Děti společně s uživateli
vytvářeli netradiční velikonoční dekorace, které byly následně použity pro výzdobu
společných prostor v domově pro seniory. Tvořivé odpoledne příjemně uběhlo a děti
již nadšeně oznamovaly seniorům, že se těší na další návštěvu.
Mgr. Ludmila Pudová
koordinátorka aktivizačních pracovníků
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Ve čtvrtek 27. dubna 2017 přijal pan Miroslav Řezníček z domova pro seniory
pozvání do školní družiny ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka, mezi děti prvního ročníku.
Jako „pohádkový dědeček“ jim četl z krásné pohádkové knihy a potom vyprávěl,
jak vypadala škola, když byl ještě malý kluk. Děti jeho povídání velmi zajímalo,
což potvrdilo množství dotazů, které si v závěru společného setkání pro hosta
připravily, a ten jim na ně ochotně odpovídal. Děti se například ptaly, jaký byl v době,
kdy on sám chodil do školy, jejich pan učitel, jestli i tenkrát děti zlobily, zda dostávaly
pětky, zda zpívaly, cvičily, zda musely doma pomáhat, a zaznělo ještě mnoho
dalších, mnohdy i vtipných otázek. Pan Řezníček odcházel ze školy s pocitem
příjemně a užitečně stráveného odpoledne a s konstatováním, že dnešní děti mají
mnohem kvalitnější zázemí a vybavení tříd, než měl on v době své školní docházky.
Mgr. Ludmila Pudová
koordinátorka aktivizačních pracovníků
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Po zdařilé akci „Království vody“ vyhlásila Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka,
další literární akci, tentokrát s názvem „Vzpomínka na školu, vzpomínka na
prázdniny“. Uživatelé z domova pro seniory přispívali svými životními příběhy, které
byly jakkoli spojeny se školou či prázdninami. Příběhy to byly humorné, dobrodružné,
ale i poučné. Všechny příběhy - žáků i seniorů - vydala ZŠ v ul. Dr. Horáka v ucelené
sbírce pod stejným názvem. Tato sbírka je v aktivizační místnosti kdykoliv
k zapůjčení či nahlédnutí.
Po uzávěrce soutěže se uskutečnilo v měsíci dubnu slavnostní vyhodnocení za
účasti vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova Mgr. Jaroslava
Svozila a organizátorky celé akce Naděždy Kalábové.
Všichni uživatelé, kteří do soutěže přispěli svými příběhy, obdrželi z rukou zástupce
města diplom za účast a drobné dárečky, které jim budou připomínat, že podělit se o
své zážitky s ostatními, zejména s mladou generací, má smysl. Závěr tohoto setkání
patřil dětem, které vystoupily s krátkým programem písniček a básniček.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní vychovatelce i dětem za jejich ochotu a iniciativu
a už teď se všichni těšíme na další akci v rámci mezigeneračního setkávání.

Mgr. Ludmila Pudová
koordinátorka aktivizačních pracovníků
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V úterý 9. května 2017 navštívili uživatelé služby z fialové budovy nedalekou
Základní školu Prostějov v ul. Dr. Horáka. Zájem o prohlídku školy projevili muži,
a tak to byla tak trochu „pánská jízda“. Měli spoustu času si prohlédnout prostorné
chodby, nově vybavené šatny a třídy. V průběhu dopoledne se zúčastnili vyučování
ve 2. a 5. třídě, kde jim žáci ukázali, jak to chodí ve třídě dnes, a měli pro ně také
připravené zábavné pásmo. Senioři se podivovali nad volnou atmosférou při výuce
a vzpomínali na sezení v lavicích za jejich mladých let s rukama za zády. Žáci
je zahrnuli spoustou otázek, které uživatelé s přehledem zodpověděli. Nejvíce děti
zajímaly všechny jejich lumpárny z doby školních let. Mezigenerační setkávání nás
baví a jistě návštěvu zopakujeme, třeba tentokrát jako „dámskou jízdu“. Páťáci
po našem odchodu dostali za domácí úkol napsat slohovou práci o naší návštěvě,
aby si paní učitelka ověřila, jak byli pozorní.
O jednu slohovou práci, třeba o panu Bohumilu Zapletalovi, kterou napsala žákyně
Eliška Novotná, se s vámi podělíme.
Renata Hýblová a Radka Zatloukalová
aktivizační pracovnice
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Ve čtvrtek 11. května 2017 do Centra sociálních služeb Prostějov zavítala skupina
dvaceti dětí ze Základní školy z Určic. Pro uživatele našich služeb si nacvičily nejen
taneční sestavy a krátké scénky, ale rovněž krásné recitace básní. Program
obohatily hrou na flétnu. Na závěr celé akce uživatelé dostali od dětí milé dárky ručně vyrobená přáníčka. Na oplátku uživatelé dětem nabídli něco sladkého na zub domácí perník sypaný kokosem. Celá akce se uživatelům velmi líbila a bylo to pro ně
příjemné zpestření celého dne.
Aneta Urbančíková
aktivizační pracovnice
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Tradičně v květnu s nádhernou kulisou postavené „Májky“ a v lidovém tónu se
v Centru sociálních služeb Prostějov uskutečnila velmi zdařilá sportovní soutěž
Májková olympiáda. Její 6. ročník se rozběhl hned zrána v úterý 23. května a přijela
na něj soutěžící družstva z dalších zařízení sociálních služeb Olomouckého kraje.
Jednotlivé disciplíny byly přizpůsobeny fyzickým a psychickým schopnostem
soutěžích a z části byly zaměřeny na tradiční domácí činnosti jako věšení mokrých
šátků na šňůru, skládání ponožek, zapínání knoflíků na svetru, klobouková štafety,
zametání klubíček a házení vařeček do koše. U těchto disciplín tříčlenná družstva
zažila hodně radosti, nadšení z pohybu a hlavně legrace. Dokázali, že se stále rádi
baví a že mají zdravého soutěživého ducha.
Čekání na vyhlášení výsledků olympiády zpříjemnil kulturní program uživatelů služeb
z domova se zvláštním režimem a domova pro seniory CSSP, sestavený z tanečního
vystoupení „Křepelek“ a zpěvu lidových písniček v podání pěveckého sboru „Fialky“.
Díky pečlivé přípravě, obě vystoupení sklidila velký úspěch. Dopolední část zakončilo
slavnostní vyhodnocení olympiády a předání cen a diplomů z rukou ředitelky CSSP
PhDr. Miluše Liškové.
Prvenství vybojovalo družstvo z Domova pro seniory Prostějov, Nerudova, druhou
příčku vybojovaly uživatelky z domova se zvláštním režimem z našeho CSSP,
a na třetím místě se umístili zástupci denního centra pro seniory a odlehčovací
služba také z CSSP.
Odpoledne patřilo pódium hudební kapele „Naživo“, jejíž členové hráli známé lidové,
ale i modernější písně k poslechu, tanci i společnému zpěvu.
V půlce zábavného programu příjemné tony písní přerušila náhlá změna počasí
v podobě bouřky a blahodárného deště tak potřebného k letošní bohaté úrodě.
Ale i tak tento květnový den přinesl pěkné společné zážitky nejen soutěžícím,
ale všem zúčastněným a potvrdil smysluplnost setkání a vzájemného poznávání
uživatel pobytových služeb našeho regionu. Společné fotografie budou jistě milou
vzpomínkou na tuto zdařilou akci.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka
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Den po „Májkové slavnosti“ se uživatelky služeb z domova se zvláštním režimem
společně sešly v Ergo-domku na oslavě druhého místa v „Májkové olympiádě“.
U této příležitosti si sdělovaly své dojmy a zážitky a při ochutnávání velkého
dárkového balíčku vzpomínaly, jak se jim vedlo při plnění jednotlivých disciplín.
Měly velkou radost z vítězství a také mluvily o odpolední výborné zábavě, kterou nám
zajistila hudební skupina „Naživo“.
Příjemná atmosféra byla podtržena opravdu vynikajícím občerstvením z kuchyně
CSSP pod vedením pana Fialy.
Paní Dvořáková si nejvíce pochutnala na jednohubkách a paní Fojtíkové chutnaly
koláče a také ji potěšil ovocný salát. I ostatní uživatelky byly z občerstvení nadšené.
Zmrzlinový kornout byl pro všechny zúčastněné sladkou tečkou na závěr.
Touto cestou chtějí uživatelky služeb z domova se zvláštním režimem poděkovat za
skvěle připravené občerstvení všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Byla vyjádřena celková spokojenost s jídlem, které si mohou vybrat z denní nabídky.
K tomuto názoru se přidaly i pracovnice ergo-aktivizace.
Marie Faltýnková
aktivizační pracovnice
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V době, kdy se tento svátek slaví podle kalendáře, k nám do CSSP již sedmým
rokem

přichází

velitel

dobrovolných

hasičů

z Žešova,

pan

Pavel

Koutný.

Z jeho precizně připravené besedy, která je pokaždé velmi zajímavá, si každý
ze zúčastněných odnáší ponaučení i společenský zážitek. Poutavé vyprávění vždy
doplňuje řada názorných ukázek, nechybí spousta předmětů ze staré hasičské
výstroje, které si senioři mohou zblízka prohlédnout.
Helma stará i ta moderní stojí určitě za vyzkoušení a mnozí z účastníků besedy
to neváhali učinit. Nabídky, zda někdo chce zkusit zatroubit na poplach tak, jak se
dříve troubilo, však nikdo nevyužil. Zato si trubku všichni důkladně prohlédli.
Celou besedu doprovázel promítaný obrazový materiál ze zásahů při letošních
požárech a s ukázkami hasicí techniky u nás i ve světě. Povídání o historii této
záslužné činnosti přiblížilo její strasti, ale i úspěchy, které jdou někdy ruku v ruce.
Hasičům patří náš velký obdiv a dík, protože nejde jen o živel oheň, který zdolávají,
ale i o zásahy při povodních, při likvidaci obtížného hmyzu, jako jsou vosy a sršně,
vyproštění uvízlých zvířat a lidí, pomoc při autonehodách a zabezpečování prostředí
při pořádaných akcích.
Je toho hodně, kde všude dobrovolní hasiči nezištně pomáhají, a my, obyčejní
občané, si to někdy ani neuvědomujeme. Ale bez jejich zapojení by se některé
problémové situace řešily určitě hůře. To bychom měli mít na paměti a dělat vše pro
to, aby těchto komplikací bylo co nejméně.
Jednotka dobrovolných hasičů v Žešově pod vedením pana Koutného před pár dny
získala ocenění městské policie a její velitel převzal na radnici v Prostějově medaili
při slavnostním aktu. Toto vyznamenání přinesl s sebou a účastníci besedy si je
mohli prohlédnout. Beseda se opět všem moc líbila a jako výraz poděkování byl panu
Koutnému předán „strážný anděl“ z keramiky, vyrobený v našem zařízení.
Jiřina Piňosová
aktivizační pracovnice
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První květnový čtvrtek patřil v domově pro seniory opět dětem ze Základní školy
v Prostějově, ul. Dr. Horáka. Naši senioři se sešli v aktivizační místnosti,
aby společně s dětmi strávili odpoledne při práci s pastelkami, barvami a štětci.
Všichni zúčastnění se podíleli na vytvoření stromů života, které nakonec ozdobily
chodbu v přízemí modré budovy.
Tato mezigenerační tvořivá setkání se v CSSP už stala tradicí. Senioři se na ně
pokaždé velmi těší a mezi nimi a dětmi navíc vznikají hezké, přátelské vztahy.
Ať už společně vymýšlejí pohádkový příběh nebo malují obrázky - chvíle s dětmi
seniorům vždy přinesou radost a veliké potěšení.
Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice
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Ochrana práv uživatelů sociálních služeb je nejenom principem, ale základní
povinností poskytovatele a měřítkem kvality služby. Následující řádky Vám, vážení
uživatelé, připomenou Vaše práva, ale také Vaše povinnosti.

Mám právo:
1. PŘIJÍMAT NÁVŠTĚVY rodiny, přátel, známých, atd., jen nesmím
rušit spolubydlící a noční klid.
2. NA SOUKROMÍ – mám vždycky alespoň jednu skříňku, kde si mohu
uložit své věci a mám od ní klíč; mám právo na soukromí při
hygieně.
3. KDYKOLI KAMKOLI ODEJÍT - i mimo areál zařízení.
4. VYBRAT SI PRACOVNÍKA, kterému důvěřuji, který mi bude nejvíce
pomáhat a plánovat se mnou péči, podle mých potřeb.
5. PODAT STÍŽNOST v případě, když nebudu s něčím spokojen/a
mám právo požádat někoho, aby mi se stížností pomohl.
6. NA DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ ze strany pracovníků, nikdo mě nesmí
zesměšňovat, nikdo na mě nesmí křičet, ani mě fyzicky trestat.
Při oslovování mi pracovníci vykají a oslovují mě pane/paní …
(příjmení).
7. NA PŘIZPŮSOBENÍ PRACOVNÍKŮ MÉMU TEMPU – mám právo
na to, aby pracovník přizpůsobil svou pomoc nebo podporu mým
schopnostem, mému tempu při jídle, oblékání, hygieně, atd.
8. ROZHODNUTÍ O ZVEŘEJŇOVÁNÍ MÉ OSOBY V MÉDIÍCH – mám
právo rozhodnout se, zda bude má osoba zveřejňována v médiích
v souvislosti s propagací CSSP (tisk, internet, TV).
9. NA INFORMACE - mám právo na veškeré informace o průběhu
poskytování sociální služby (mohu také nahlížet do dokumentace,
která je o mně vedena).
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10. NA OCHRANU OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ – pracovníci
nesdělují informace o mé osobě třetí osobě, pokud jsem k tomu
nedal/a souhlas.

Mojí povinností je:
1. DODRŽOVAT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ, např.:
 slušně oslovovat ostatní
 nenadávat ostatním
 slovně ani tělesně nenapadat ostatní
 klepat na dveře cizího pokoje a vstupovat do cizího pokoje pouze
se svolením osob, které v pokoji bydlí
 nebrat věci, které mi nepatří.
2. PLATIT ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY (ubytování, strava, péče,
fakultativní služby).
3. ŠETRNĚ VYUŽÍVAT VYBAVENÍ
vybavení pokoje, budovy ani areálu).

DOMOVA

(nepoškozovat

4. ŠETŘIT ENERGIE (elektřina, voda, teplo, plyn).
5. UDRŽOVAT ČISTOTU VE SVÉMPOKOJI A SPOLEČNÝCH
PROSTORÁCH (uklízet po sobě).
6. NEPŘECHOVÁVAT ZKAŽENÉ POTRAVINY.
7. DODRŽOVAT OSOBNÍ HYGIENU (alespoň 1x týdně se koupat
a alespoň 1x týdně měnit osobní prádlo).
8. DODRŽOVAT DOBU NOČNÍHO KLIDU od 20.00 do 6.00 hodin (v
této době nerušit ostatní).
9. OZNÁMIT POUŽÍVÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ a 1x ročně
prokázat jejich revizi.
10. PLATIT KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY za televizi či rádio, které
používám.
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11. DODRŽOVAT ZÁKAZ CHOVÁNÍ ZVÍŘAT v zařízení a ZÁKAZ
KRMENÍ ZVÍŘAT v areálu zařízení.
12. OZNÁMIT PRACOVNÍKOVI ÚRAZ SVŮJ NEBO JINÉ OSOBY.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fotografie v tomto časopise jsou použity se souhlasem uživatelů.
Redakční rada: Mgr. Lenka Prosecká, Mgr. Petra Zbořilová, Mgr. Ludmila Pudová
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 321 403
www.csspv.cz
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