
Ve čtvrtek, 10. září 2015 dopoledne, se náš Domov Alzheimer v Darkově 
otevřel odborné veřejnosti; od 15 hod. pak následoval slavnostní program 
určený klientům domova, 
jejich rodinám a přátelům, 
zaměstnancům a pozva-
ným hostům. Všichni spo-
lečně jsme tak oslavili 1. výročí 
od jeho otevření. Odpolední 
slavnostní program probíhal 
za příjemného, slunečného 
počasí v zahradě domova, 
situované v lázeňském parku 
v historické části Lázní Darkov. 
(pokračování na straně 2)

Regionální knihovna Karviná má 
za sebou nejen dlouholetou his-
torii a dynamický vývoj v posled-
ních letech, ale také řadu úspěchů 
a ocenění, například ocenění nej-
lepší knihovna Evropy 2000. Její 
paní ředitelka PhDr. Halina Molinová 
a zaměstnanci dnes organizují přes 

1000 akcí ročně, při kterých pracují 
s umělci, dětmi, dospělými, veřejností 
laickou i odbornou, ale i s hendikepo-
vanými občany z širokého okolí. Nyní 
bude jednou z jejich činností také 
spolupráce s Domovem Alzheimer 
a jeho klienty.
(pokračování na straně 3)

Radek Žádník 
Výkonný ředitel skupiny 
Domov Alzheimer www.domovalzheimer.cz

zpravodaj č. 4 11/2015

Narozeniny v Darkově 
- oslava jak se patří

Spolupráce Domova Alzheimer 
s regionální knihovnou Karviná

Slavnostní přípitek pro Domov Alzheimer v Darkově

Moderní budova Regionální knihovny Karviná

DÁLE ČTĚTE:
Při fyzioterapii se klienti 
musí cítit bezpečně a jistě
Sociální služba je o empatii 
a pochopení, ne o teorii ze 
školy + medailonek paní 
Masarovičové
Konference sociálních 
a zdravotních pracovníků
Pracujeme s vírou a to se 
vyplácí
Kalendáře chystaných akcí
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(pokračování ze strany 1)
Programem oslavy všechny pří-
tomné provedla herečka Zdeňka 
Žádníková Volencová, a mezi gra-
tulanty nechyběl ani senátor Jiří 
Čunek s manželkou Radkou. 
Dopolední část slavnostního dne 
využili návštěvníci z řad odborné 
veřejnosti k prohlídce domova, a k 
rozhovorům s vedoucími pracov-
níky. Hosty provázeli naši zaměstnan-
ci v čele s panem ředitelem Zbyňkem 
Gembiczkim. Kromě ukázky pokojů 
klientů a provozního zázemí domova 
mohli zájemci navštívit naše klienty 
během aktivizačních programů, které 

probíhaly v kreativních dílnách a re-
miniscenční místnosti. Samozřejmě 
při tom nemohli chybět oblíbení pejs-
ci, vedeni odborným canisterapeutem 
panem Radimem Suchým. 
Odpolední zahradní program byl 
připraven především pro klienty, 
jejich rodiny a přátele. K poslechu 
a tanci hrála dechová hudba Akor-
ďanka se zpěvačkami Ivou Med-
veckou a Lenkou Kuřátkovou. Per-
ličkou je, že právě Iva je zároveň pe-
čovatelkou v našem domově. O další 
program se postaraly také mažoretky 
souboru Michelle Karviná se svým 
vystoupením z mistrovství světa v pó-

diových skladbách, 
a taneční skupi-
na Nicola’s Dance 
Unico s ukázkou 
moderních tan-
ců. Pro nejmen-
ší návštěvníky byl 
připraven dětský 
koutek a malo-
vání na obličej. 
Nechyběly ani gri-
lované speciality 
a čepované pivo. 

Program byl zakončen bohatým 
rautem v zrcadlové jídelně historické 
budovy bývalého lázeňského sanato-
ria, který připravil tým našich kuchařů 
vedený Alenkou Hokovou. 
Jak připomněl ve své úvodní řeči vý-
konný ředitel skupiny Domov Alzhei-
mer Ing. Radek Žádník, během prv-
ního roku fungování jsme v Kar-
viné vytvořili více než 60 nových 
pracovních míst, což je pro jeden 
z pěti okresů s nejvyšší mírou neza-
městnanosti v ČR, velmi významný 
počin. Registrovaná kapacita činí 
aktuálně 92 lůžek s tím, že v ko-
nečné fázi vzroste až na 120 lůžek. 
„Po roce úspěšného fungování 
mohu s potěšením konstatovat, 
že je o naše služby v regionu velký 
zájem. Do konce měsíce září oče-
káváme úplné naplnění stávající 
registrované kapacity,“ uvedl ředitel 
domova Zbyněk Gembiczki.

Narozeniny v Darkově  
- oslava jak se patří

Dechová kapela Akorďanka  
hrála k poslechu i tanci

Oslavy v zahradě Domova Alzheimer v Darkově se nesly v příjemné atmosféře

Klienti, rodiny, hosté narozeniny Darkov
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(pokračování ze strany 1) Regio-
nální knihovna Karviná je doslova 
multikulturním centrem, kde se 
lidé schází, čtou, dopřávají si dob-
rou kávu i společnost, vzdělávají se 

a navštěvují i různá kulturní před-
stavení. Její zaměstnanci, kteří 
svou práci dělají srdcem, se nyní 
budou věnovat také klientům 
Domova Alzheimer.

 Biblioterapie, čtení, workshopy a nejen to pro 
Domov Alzheimer v Darkově 
Právě v těchto dnech Regionální 
knihovna Karviná zahajuje aktivní 
spolupráci s Domovem Alzheimer 
v Darkově. Zaměstnanci knihov-
ny budou pomocí Biblioterapie, 
workshopů, přednášek i čtením ak-
tivně pomáhat našim klientům. 
Co je to Biblioterapie?
Biblioterapie je metoda psychoterapie, 

která využívá léčebné a podpůrné účinky 
četby k emočnímu vnímání. Může slou-
žit k rozvoji lidské osobnosti, a smyslem 
této terapie je hlavně uvolnit nahroma-
děné napětí, nalézt, přijmout a vyrovnat 
se s problémem pacienta, znovuobnovit 
radost ze života či podpořit osobní spo-
kojenost. Samotná četba navíc pomáhá 
k rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického 
myšlení či komunikačních dovedností. 
Jak bude spolupráce probíhat a co na 
klienty Domova Alzheimer čeká?
Idea vzájemné spolupráce vznikla při se-
tkání paní ředitelky Regionální knihov-
ny Karviná PhDr. Haliny Molinové 
a výkonného ředitele skupiny Domov 

Alzheimer pana Ing. Radka Žádníka. 
Nad rámec stávajících terapeutických 
a aktivizačních služeb, poskytovaných 
klientům odborníky Domova Alzhei-
mer, se klienti domova v Darkově bu-
dou moci účastnit moderních metod 
terapií, zajímavých přednášek, čtení 
i návštěv či workshopů. 
„Pomocí literatury, časopisů, poslechu, 

besed i přednášek 
dostaneme klienty 
do jim příjemné re-
miniscence (vracení 
se v době). Tato me-
toda moderní psy-
choterapie má dnes 
velký úspěch, a díky 
speciálně vytipova-
né literatuře se tak 
klienti mohou léčit 
velmi příjemnou 
formou,“ upřesňuje 

spolupráci PhDr. Halina Molinová.
Program biblioterapií budou zabezpečovat 
pracovníci knihovny. Zaměstnanci Domova 
Alzheimer pak s klienty budou program 
absolvovat, aby jim byli neustále nablízku, 
a v případě potřeby pomohli pracovnicím 
knihovny s organi-
zací i realizací kon-
krétní terapie. 
Karvinská knihov-
na a Domov Alz-
heimer doufají, 
že ze spolupráce 
vyplynou i další 
možnosti.  Jednou 
z nich je například 

širší propojení služeb ve formě skupinových 
programů pro klienty domova přímo v bu-
dově karvinské knihovny, na jejichž budoucí 
realizaci se již nyní intenzivně pracuje. 
Co říká k nově vzniklé spolupráci je-
den z jejích iniciátorů, ředitel Domova 
Alzheimer Ing. Radek Žádník? „Jsem 
nesmírně rád a velmi se těším na spolu-
práci s karvinskou Regionální knihovnou. 
Jedním z našich hlavních cílů je klientům 
Domova Alzheimer poskytovat stále nové 
zážitky, a tím podporovat jejich sociální 
vazby a fyzickou i duševní aktivitu. Nově 
k tomu přispějí i odborníci regionální 
knihovny svými znalostmi, zkušenostmi 
a nepřeberným množstvím zajímavých 
knížek, časopisů či vinylových gramofo-
nových desek. Pro biblioterapii budeme 
využívat nejrůznější vhodné prostory, které 
objekt domova nabízí, od reminiscenční 
místnosti, bývalé kavárny Libuška či pro-
stor někdejší knihovny, která kdysi v našem 
objektu fungovala pro lázeňské hosty.  

Spolupráce Domova Alzheimer 
s regionální knihovnou Karviná

Nejen ve studovnách knihovny se setkávají všechny věkové generace

Klienti Domova Alzheimer v prostorách knihovny při akci s tématikou kabaretu

ředitelka Regionální knihovny Karviná paní 
PhDr. Halina Molinová
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Co v sobě vlastně název fyziote-
rapie skrývá? Jde o způsob reha-
bilitace, který se zabývá diagnos-
tikou, léčbou a prevencí poruch 
pohybového systému organismu. 
Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály 
metodik cíleně s ohledy na potře-
by klienta. Ne jinak je tomu i v na-
šich Domovech Alzheimer.
Rozdíl v práci fyzioterapeuta s kli-
enty po úrazech v nemocnici 

a v práci s klienty, kteří mají ztí-
ženou pohyblivost v rámci stáří či 
duševního onemocnění, spočívá 
zejména v komunikaci mezi tera-
peutem a klientem. Mnohdy zma-
teným či bojácným klientům je 
třeba nejdříve zajistit pocit ab-
solutního bezpečí. Pohyb se tak 
za asistence fyzioterapeuta stává 
postupem času radostí a aktivitou, 
na kterou se klienti těší.
„Důležité je pacienty neustále 
rozpohybovávat a stimulovat je-
jich aktivní přístup. Nezáleží na 
tom, zda jsou ležící, pohybující se 
pomocí invalidního vozíku či cho-
dící. Jako fyzioterapeut pracuji se 
všemi klienty, a dle konkrétního 
případu volím nejvhodnější formu 
rehabilitace,“ popisuje svoji práci 
fyzioterapeutka Mgr. Liliana Stepieň.

Cílem fyzioterapeutů Domova 
Alzheimer je klienty opět dovést 
k tomu, aby se v ideálním přípa-
dě pohybovali zcela sami. Pocity 
bolesti a nejistoty při pohybu mi-
nimalizovat, a tím zlepšovat jejich 
zdravotní stav, díky kterému se pak 
následně může zlepšit i stav psy-
chický. 

Fyzioterapeutické cvičení na schodech je 
jedním z nejefektivnějších

Při  f yzioterapi i  se 
musí  k l ient i  c í t i t 
bezpečně a j i s tě

Venkovní fyzioterapeutické cvičení s klienty

Díky propojenosti služeb má fyzioterapie v Domo-
vech Alzheimer výborné výsledky
Není to pouze o cvičení s fyziotera-
peutem v danou dobu, na daném 
místě a ve vymezeném čase. Re-
habilitační pracovníci jsou součástí 
dalších aktivit, které klienti každo-
denně absolvují. 
Fyzioterapeutické cvičení probíhá 
v Domovech Alzheimer každý den. 
Skupinové aktivity jsou doplňovány 
právě 10 - 15 minutovým cvičením, 
vhodným pro každého klienta. Toto 
rehabilitační cvičení obvykle probí-
há v rámci dopoledních aktivizačních 
programů mezi snídaní a obědem. 
Pohybové schopnosti jsou pak navíc 
podporovány kreativním tvořením 
v rámci programů aktivizačních sester.
Spolupráce fyzioterapeuta je také 
úzce spojena s prací pečovatelů 
a sestřiček. Lékaři v závažnějších 
případech s fyzioterapeutem kon-

zultují vhodné metody cvičení a je-
jich postup. Na prvním místě je vždy 
maximální zlepšení zdravotního sta-
vu klienta.   
„Výhodou při mé práci je každo-
denní osobní kontakt s pacienty. 
Díky pravidelnému individuální-
mu i skupinovému cvičení, mohu 
lépe pozorovat pokroky i kon-
krétní potřeby klienta. Fyziote-
rapie probíhá téměř u každého 
klienta 2-3x týdně 20 – 30 minut 
individuálně, dále pak skupino-
vě. Využíváme k tomu naší tělo-
cvičnu, místnost pro fyzioterapii, 
s ležícími klienty pracuji na po-
koji, ale cvičíme třeba i na scho-
dech, v budoucnosti bychom rádi 
využívali i hydromasážních van.“ 
popisuje svoji práci v darkovském 
domově Mgr. Liliana Stepieň. 
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Pracujeme s vírou, a to se vyplácí
Naše zaměstnance vybíráme s pečli-
vostí a jedním z hlavních požadavků 
při jejich přijímání je jejich nadšení 
pro práci. Důležité je dělat to, co 
nás baví a v co věříme, pak teprve 
za sebou můžeme nechávat kvalit-
ní výsledky. V Domovech Alzheimer 
pracujeme s lidmi, kteří si zaslouží dů-
stojné a krásné stáří v příjemném pro-
středí, s ještě příjemnější atmosférou. 
S nesmírnou radostí Vám tedy při-
nášíme několik krátkých příběhů 
našich klientů, kterým se podařilo 
doslova vrátit do života.  

Tak to jsme nečekali …
„Když jsme si ho vyzvedávali z péče 
LDN, nebyl schopný pohybu ani 
pevné stravy. V Domově Alzheimer 
jsme pomalu začali s panem J. cvičit. 
Nejdříve za ním docházel fyziotera-
peut pouze na pokoj a našim cílem 
bylo pana J. posadit na invalidní vozík. 
Po čase se to opravdu povedlo, a díky 
jeho nadšení ze zlepšení, se pan J. po-
stupem času začal více a více snažit. 
S každodenní péčí fyzioterapeutky se 
dnes postaví na nohy, a za pomoci 
vozíku či sestry, udělá i několik kroků. 
Nedávno mu byla také změněna 
tekutá strava a jeho psychika jde 

každým dnem nahoru. Jeho dřívěj-
ší odpor ke komunikaci už je zcela 
pryč, a pan J. se těší mnohem kva-
litnějšímu zdraví i životu,“ popisuje 
jeden z nádherných případů vrchní 
sestra Domova Alzheimer v Darkově 
Mgr. Leona Seberová, a s upřímností 
v hlase dodává, že věřila, že se pana 
J. podaří vrátit z lůžka k pohybu pro-
střednictvím invalidního vozíku, ale že 
by se mohl i postavit, to opravdu ne-
čekala. Maximálně spokojena je také 
rodina pana J., která velmi oceňuje 
přístup personálu.

Rapidní zlepšení a zpátky 
doma
„Pan V. chodil s hůlkou, ale s velkou 
nejistotou a strachem. Často býval 
zmatený a smutný. Díky pravidelné-
mu cvičení a aktivizacím, se podařilo 
po nějakém čase strach odbourat. Tak 
se panu V. zlepšilo i jeho sebevědomí 
a radost z pohybu.  Do našeho Domo-
va Alzheimer za ním dennodenně do-
cházela jeho manželka, která s nadše-
ním pozorovala jeho zlepšující se stav,“ 
vypráví fyzioterapeutka Mgr. Liliana 
Stepieň. Dnes je pan V. opět u své ženy, 
která si ho po rapidním zlepšení jeho 
stavu vzala s radostí domů. 

Jsou určité věci, na kte-
ré se muž ženy neptá za 
žádné situace
„Paní M. jsme přijali ležící a, bohu-
žel, ve velmi špatném stavu. Ne-
přijímala stravu a úspěchem byly 
občasné jednoslovné odpovědi. 
Našim cílem bylo ji alespoň přivést 
k jídlu, aby nabrala více váhy a za-
čala komunikovat. Po intenzivní práci 
sestřiček, nutriční terapeutky, fyzio-
terapeutky a našich pečovatelů se 
povedlo paní M. nejen přimět k jídlu, 
ale také posadit a… ona začala lépe 
komunikovat. Díky dalšímu cvičení 
se snaží čím dál více hýbat a její ži-
vot je nyní o poznání příjemnější. 
Povedlo se zlepšit ochablost svalů 
a dnes máme sedící paní, kterou 
se budeme postupně také snažit 
postavit na nohy,“ popisuje vrchní 
sestra příběh podvyživené a téměř 
umírající klientky. S dojetím a rados-
tí v hlase přidává k tomuto příběhu 
svou perličku fyzioterapeutka: „Paní 
M., která s námi skoro nechtěla 
mluvit, nedávno odpověděla no-
vému bratrovi na jeho otázku, ko-
lik jí je let … –„Mladíku, jsou určité 
věci, na které se muž ženy neptá za 
žádné situace.“ 

V Domovech Alzheimer nejsou blízcí klientů 
omezeni návštěvními hodinami

Osobní přístup a kontakt s klienty pomáhá více než léky
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„Sociální služba je o empatii 
a pochopení, ne o teorii ze školy“

Pojem sociální pracovnice mno-
hým lidem nahání husí kůži. 
Většina z nás si možná před-
staví nepříjemnou paní s tlus-
tými brýlemi, schovanou za 
hromadou papírů, skrývajících 
nejrůznější zákony, pravidla 
a nařízení. Koho a co mohou 
očekávat klienti a jejich rodiny 
v Domovech Alzheimer, tak na 
to odpovídala vedoucí sociální 
pracovnice DA v Darkově paní 
Bc. Dana Masarovičová.

„Sociální práce je široký po-
jem, ale moje práce v Domově 
Alzheimer obnáší v první řadě 
komunikaci s klienty a jejich 
rodinami. V žádném případě 
nejde jen o vyplňování papírů, 
obvolávání a administrativní 
práci, to vše je až na druhém 
místě. Při schůzce se zájemcem 
o službu a jeho rodinou zjišťu-
jeme, s jakým očekáváním náš 
potencionální klient přichází, 

jaké jsou jeho přání a potřeby. 
Zájemci i jeho rodině předsta-
vujeme prostory domova, sdě-
lujeme jim podmínky přijetí, 
nabízené služby, cenu za pobyt 
a seznamujeme je s celkovým 
chodem zařízení…“, říká úvo-
dem paní Masarovičová. 

Právě sociální pracovnice je prv-
ní, s kým potenciální klient a jeho 
rodina přichází do kontaktu. Ob-
vykle na základě vyplnění kon-
taktního formuláře přes webové 
stránky www.domovalzheimer.
cz  se domlouvá první osobní 
schůzka se zájemci. Po osobním 
setkání se zájemce a jeho rodina 
rozhodují, zda služby Domova 
Alzheimer využijí.

„Pokud se zájemce rozhodne 
pro náš domov, přecházíme ke 
konkrétnímu jednání o jeho 
přijetí. K žádosti o přijetí je 
potřeba dodat lékařskou zprá-
vu, kterou následně posuzuje 

náš praktický lékař. V případě, 
že žadatele můžeme přijmout 
do našeho zařízení, snažíme 
se nastavit služby a spolupráci 
tak, aby bylo vyhověno klien-
tovým potřebám a on byl ma-
ximálně spokojený. Spokojený 
klient je nejlepším oceněním 
naší práce. Při druhé schůzce 
se zájemcem a jeho rodinou 
domlouváme již termín nástu-
pu. Žadatele zpravidla zajímá, 
co všechno si může k nám při-
nést, např. oblíbené křeslo, 
knížky, hrníček apod. Sociální 
služba dle zákona musí splňo-
vat určité standardy kvality, 
ale zákon nám již neříká, jak 
postupovat, jak řešit situace 
běžného života. Řešení je ale 
vždy v naší spolupráci a komu-
nikaci s klientem a jeho rodi-
nou.“, popisuje proces přijímání 
vedoucí sociální pracovnice Dana 
Masarovičová. 

Budova Domova Alzheimer v Darkově

říká vedoucí sociální pracovnice Domova Alzheimer v Darkově Bc. Dana Masarovičová. 
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Domov Alzheimer v Darkově má 
aktuálně 90 klientů, kteří využí-
vají služby dlouhodobě. Přijetí 
nového klienta trvá (v případě 
volného lůžka) obvykle jeden 
týden, ale v akutních případech 
jsme schopni klienta přijmout 
do tří dnů od první schůzky.

Přijetím klienta do domova však 
komunikace s ním ani s rodinou 
v žádném případě nekončí. Jak 
vyplývá ze slov vedoucí sociální 
pracovnice, stále je, co řešit. „Na 
začátku je třeba dát si oboustran-
ně dostatek času a shovívavosti. 
Nějakou dobu vždy tr vá, než si 
klient zvykne na nové prostředí, 
aktivity a nové tváře našich za-
městnanců. Stejně tak i naši pra-
covníci musí poznat svého no-
vého klienta. Samozřejmě v co 
nejkratší možné době je třeba 
zjistit, jaké má daný klient zvyky, 
co mu udělá radost a naopak co  
mu může být nějakým způsobem 
nepříjemné. Poté nastavujeme 

takovou sociální službu, která co 
nejvíce naplňuje potřeby klien-
ta. Poskytujeme mu to, na co je 
zvyklý, co zvládne a zároveň jej  
motivujeme k využití a vyzkouše-
ní dalších  aktivit v našem zaříze-
ní.“

Většina klientů přichází do Do-
mova Alzheimer natrvalo a so-
ciální pracovník tak zůstává 
v kontaktu s rodinou dlouho-
době. V rámci této spolupráce 
vyřizuje osobní záležitosti klien-
ta s úřady, soudy, vystavuje po-
tvrzení atd. „Klientům i jeho 
blízkým je třeba věci vysvětlit, 
naší snahou je jim maximálně 
usnadnit život. Pokud je něco, 
s čím můžeme pomoci, mohou 
se klienti či jejich rodiny na 
nás s důvěrou obrátit,“ dodává 
vedoucí sociální pracovnice Do-
mova Alzheimer v Darkově Bc. 
Dana Masarovičová. 

Canisterapie v Domovech Alzheimer

Bc. Dana  
Masarovičová
vedoucí sociální pracovník
Dana studovala v letech 2001 
– 2004 Ostravskou univerzitu, 
fakultu Zdravotně sociální v Os-
travě. V roce 2004 získala po 
absolvování státní zkoušky titul 
bakalář v oboru Zdravotně so-
ciální a geriatrická péče. Mezi 
její záliby patří cestování, četba, 
návštěva kulturních akcí, sebe-
vzdělávání, malování a další kre-
ativní činnosti, kondiční cvičení 
a jízda na kole. V Domově Alz-
heimer pracuje od jeho otevření 
v roce 2014. Před příchodem do 
DA pracovala na pozici sociální 
pracovnice v domově pro seni-
ory, zkušenosti rovněž získáva-
la na úřadě jedné z městských 
částí Prahy. 
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Halloween v Darkově byl hlavně o tanci

V Domovech Alzheimer se 
letošní Helloween slavil 
opravdu velkolepě. Připra-
ven byl bohatý program, při 
kterém nechybělo dlabání 
dýní, výzdoba, hudba, dobré 
jídlo ani čarodějnice a další 
strašidla. 
V Darkově se proměnila jídel-
na domova v sál plný nejrůz-
nějších bytostí, které zpestři-
li celý program. Klienti nejen 
tančili, ale také se bavili při 
aktivizacích patřících k tomu-
to svátku. 
V Roztokách byl naopak pro 
klienty připraven dopolední 
pestr ý program, při kterém se 
mohli potěšit i s netradiční-
mi zvířátky, zkusit upéct slaný 
štrúdl nebo se jen pobavit u 
deskových her se svými pečo-
vateli. Nechyběli ani naši tera-
peuti, kteří se klientům věno-
vali skupinově i individuálně 
nejen klasickým cvičením, ale 
také ar teterapií či canisterapií.
 

Dýňování  je 
č innost  patř í c í  
do ar te terapie
Arteterapie v užším smys-
lu slova znamená léčbu vý-
tvarným uměním. Cílem této 
činnosti je kromě jiného změ-
nit sebehodnocení člověka, 
zvýšit jeho sebevědomí, inte-
grovat jeho osobnost a při-
nést mu pocit smysluplného 
naplnění života. Rozhodující 
je přitom proces tvorby, kte-
r ý je integrujícím činitelem 
v terapii, ne však vytvořený 
produkt. Klientům Domova 
Alzheimer pak tato činnost 
pomáhá v přizpůsobení se 
novým situacím, poklesu fy-
zických sil či posílení smyslu 
pro důstojnost, posiluje vi-
talitu, flexibilitu a stimuluje 
jejich kreativitu.

Halloween v Domovech Alzheimer

Dlabání dýní v Roztokách klienty bavilo Halloweenská procházka s pejsky

Pečení slaného štrůdlu v Roztokách

V Darkově nechyběly čarodějnice ani jiná strašidla
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V prostorách Domova Alzheimer Darkov se v říjnu 2015 
uskutečnila konference na téma „Úvod do problematiky 
komunikace pro pracovníky v sociálních a zdravotních 
službách.“
Konference, která se konala ve středu 14. října, se těšila 
velkému zájmu z řad odborné veřejnosti v oblasti zdra-
votně-sociálních služeb. Programu přednášek, ve kterých se 
představili také 4 z našich zaměstnanců, se účastnilo celkem 
65 lidí. Auditorium pak tvořily především ženy – sestry, pracují-
cí v domovech pro seniory, nemocnicích i ambulancích prakti-
ků či specialistů. Mezi přítomnými byly také sestry z nemocnic, 
sociální pracovnice z ÚP nebo zaměstnankyně hygienické sta-
nice.  Obsahem konference byla témata o problematice paci-
entů ve zdravotnickém zařízení, klientů v sociálních službách, 
specifické přístupy k vybraným zdravotním hendikepům s psy-
chiatrickým onemocněním, organizace práce sester v sociálně 
pobytových službách, denní stacionář i komunikace s rodinný-
mi příslušníky. 
Celý program konference i její organizace byl ohodnocen vel-
mi kladně. Zajímavou částí programu bylo téma o trendech 
a novinkách v léčbě Alzheimerovy choroby, kterou prezen-
tovala RNDr. Ludmila Domonkovsková. To zaujalo zejména 
praktické lékaře z ambulantních provozů. 

Konference sociálních  
a zdravotnických pracovníků

Konference probíhala přímo v prostorách jídelny Domova Alzheimer Darkov

Přednášející vrchní sestra Domova Alzheimer  
Darkov Mgr. Leona Seberová
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Kalendář chystaných akcí
Zaměstnanci našich domovů připravují pro klienty pestré programy. Návštěvy, vystoupení, koncerty, ale 
i svaté mše nebo zajímavé výlety . Při těchto aktivitách se klienti baví a tráví čas společně, ne o samotě. 
Sestry srdečně zvou k těmto aktivitám i rodinné příslušníky, kteří tak mohou strávit čas se svými blízkými 
i jinak než návštěvou v domově.

Listopad
2.11.2015 v 15:00 hodin – „Vzpomínání na blízké“ s fo-
tografiemi
Vzpomínání s rodinnými fotografiemi klientů. Aktivizač-
ní pracovnice budou s klienty vzpomínat na jejich blízké 
v reminiscenční místnosti Domova Alzheimer v úzkém 
kruhu účastníků.
13.11.2015 v 9:00 hodin – Taneční dopoledne s p. Patkou
V jídelně domova bude hrát hudba k poslechu i tanci, 
a pro klienty bude připraveno občerstvení.
Zooterapie
Čas klientů strávený v přítomnosti domácích mazlíčků 
našich pracovníků. Přítomnost zvířat dokáže navodit psy-
chickou pohodu a zvýšit koncentraci klienta. Společnost 
bude dělat kočka Klára a pejsci Petty a Hanny. 
20.11.2015 v 10:00 hodin – Mše svatá
25.11.2015  10:00 hodin – Řemesla našich předků
Návštěva výstavy Těšínského muzea, která je soustředěna 
na tradiční romská řemesla a zaměstnání. Na své si přijde 
zejména pánská část našich klientů. 

Prosinec
1.12.2015 v 9:00 hodin – Adventní čas
Připomeneme si předvánoční čas a popovídáme o křes-
ťanském i zvykovém významu adventu. Součástí bude 
také tradiční adventní výzdoba a tvoření.
7.12.2015 v 15:00 hodin – Mikulášská nadílka
Na pravidelnou roční kontrolu se do našeho domova 
chystají i tento rok Mikuláš, čert a anděl, aby přinesli našim 
klientům dobrou náladu a radost.
11.12.2015 ve 14:00 hodin – Vánoční jarmark v Karviné
Klienti budou mít možnost shlédnout Vánoce za starých 
časů. Vánoční jarmark v Karviné nabízí tradičně hudební 
i divadelní vystoupení a vánoční městečko s historickou 
tržnicí.
15.12.2015 v 9:00 hodin – Pečení a zdobení cukroví
Zejména dámská část našeho domova tradičně stráví 
předvánoční čas, kdy se bude tvořit cukroví za pomoci 
pracovnic domova. 
18.12.2015 v 10:00 hodin – Mše svatá
21.12.2015 v 15:00 hodin – České Vánoce
Rozjímání o tradicích a zvycích v reminiscenční místnosti 
navodí vánoční náladu. Odpoledne se ponese v duchu 
čtení vánočních příběhů a zpívání koled. Nebude chybět 
ani zdobení vánočního stromečku.
24.12.2015 – Štědrý den 

Leden
6.1.2016 v 15:00 hodin – Příchod Tří králů
16.1.2016 v 10:00 hodin – Mše svatá
22.1.2016 v 16:00 hodin – Vystoupení mažoretek
27.1.2016 ve 14:00 hodin – Posezení u kávy
Kdo by neměl rád kavárny? Klienty čeká kratší pro-
cházka s našimi pracovnicemi do lázeňského Spo-
lečenského domu s kávou a zákuskem dle vlastního 
výběru a chuti.
Canisterapie
Léčba za přítomnosti pejsků je mezi klienty velmi oblíbe-
ná, která navozuje jejich dobrou náladu a úsměv na jejich 
tvářích.

Kalendář kulturních aktivit – Darkov 

Výlet do Dvora Olšiny, který se uskutečnil 24. 7. 2015
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Návštěva venkovního divadla klientů Domova Alzheimer v Roztokách

Kalendář kulturních aktivit – Roztoky
Listopad 
3.11.2015 – Muzeum voskových figurín
Aktivizační pracovnice pro klienty zorganizují dopolední 
program s využitím speciální dopravy a podpory dopro-
vodu z řad rodinných příslušníků.
25.11.2015 – Výstava „Příběhy české přírody“
Klienty čeká návštěva krásných, zrekonstruovaných výstav-
ních prostor zámku, a výstava fotografií s osmi populárně 
naučnými příběhy o tom, co se děje v přírodě, a my si to 
ani neuvědomujeme.

Prosinec
Cyklus adventních povídání pana kazatele Alberta – 
každý prosincový čtvrtek 
Odpolední setkání s oblíbeným kazatelem, tematicky za-
měřené na adventní čas.
Vánoční přípravy 
Pečení cukroví a perníčků, výroba vánočních ozdob a další 
tematicky zaměřené aktivity.
4. 12. 2015 – Mikulášská nadílka
V odpoledních hodinách proběhne tradiční svátek s čer-
tem a Mikulášem spojený s nadílkou a koledami.
9. 12. 2015 – Muzeum voskových figurín (Praha 1, Ce-
letná 15)
Dopolední návštěva muzea grevin-praha.com, které or-
ganizují aktivizační sestry domova (pod vedením VSP) a 
za využití specializované dopravy handicap-transport.cz.
11. 12. 2015 v 16:00 hodin – Lučinka (www.fslucinka.wz.cz)
Vánoční taneční vystoupení dětí z folklórního soubo-
ru, které organizuje aktivizační sestra Petra Bradáčová. 
K účasti budou pozváni i rodinní příslušníci.
16. 12. 2015 – Výlet na Staroměstské náměstí – Výstava 
Betlémů
Výlet klientů za vánoční atmosférou na tradiční místo s vy-

užitím specializované dopravy a doprovodem rodinných 
příslušníků.
18. 12. 2015 – „Vánoční den“
Den připomenutí tradičních vánočních zvyků, spojený se 
zpíváním koled a zdobením vánočního stromečku. Tema-
tický celodenní program, určeno pro všechny klienty, které 
organizují aktivizační sestry.
22. 12. 2015 – Koncert kapely Motovidlo ve spojení 
s oslavou 90. Narozenin paní Jitky Brabencové
Aneb staročeská tancovačka, odpolední program s taneč-
ní hudbou v prostorách Domova. K účasti budou pozváni 
také rodinní příslušníci.
23. 12. 2015 – Mše vánoční
Odpolední bohoslužba v prostorách Domova, určena pro 
klienty.
24. 12. 2015 – Štědrý den 
25. 12. 2015 – Trio AKA
Tradiční vánoční koncert v prostorách Domova, který or-
ganizuje paní Zdeňka Žádníková a k účasti budou pozvání 
i rodinní příslušníci.

Leden
6. 1. 2016 – Tříkrálová oslava
Oslava dne Tří Králů, připomenutí mudrců z Východu 
a tradic se svátkem spojených pro všechny klienty.
15. 1. 2015 – slavnostní Mše
Mše je určena klientům při příležitosti svátku křtu Páně. 
Slouží paní farářka Kučerová. 
Výlet Planetárium (Stromovka, Praha 7, www.plane-
tarium.cz)
Dopolední výlet za poznáním oblohy, jak ji neznáme , který 
organizují aktivizační sestry (pod vedením VSP) s využitím 
specializované dopravy handicap-transport.cz. Konkrétní 
termín bude upřesněn.

Aktivity v reminiscenční místnosti
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Poděkování manželům Benešovým 
za finanční dar pro Domov  
Alzheimer v Roztokách
Dovolujeme si touto cestou po-
děkovat manželům Benešovým, 
kteří našemu Domovu Alzheimer 
v Roztokách poskytli finanční dar. 
Tyto prostředky pak byly využity na 
nákup nových aktivizačních pomů-
cek pro klienty domova, díky kterým 
mohou aktivně procvičovat přede-
vším paměť, orientaci, poznávání a 
logické dovednosti.

Pro klienty Domova Alzheimer 
v Roztokách máme v plánu za-
koupit dvě nová relaxační křesla, 
díky kterým se budou klienti cí-
tit ještě lépe a komfortněji. Tato 
křesla jsou určena zejména pro re-
laxaci a odpočinek, avšak mohou 
posloužit i pro aktivnější účely.
Křesla umožňují změnu polohy tak, 
aby se i méně pohybliví klienti cítili 
dobře i při sezení. Díky tomu, že je 
křeslo vybaveno kolečky, může být 
klient na takovém křesle pohodl-
ně dopraven také do společenské 

místnosti, na zahradu či do jiných 
prostor našeho domova. Vsedě se 
tak může například najíst, sledovat 
televizi, relaxovat, účastnit se spo-
lečenských setkání, kulturních akcí 
nebo třeba jen posezení s ostatními 
klienty. 
Jelikož pořizovací cena takového 
křesla činí cca 27 tisíc Kč, bude-
me velmi rádi, pokud se najde 
někdo, kdo by našemu Domovu 
Alzheimer na jejich pořízení po-
mohl získat potřebné finanční 
prostředky. 

Zvyšování  komfor tu  k l ientů
Aktivizační pomůcky jsou pro klienty nejen zpestřením, ale také pomocí

Paní Benešová s maminkou v Domově 
Alzheimer v Roztokách

Například takto by mohlo vypadat  
nové relaxační křeslo pro klienty

Pořízené aktivizační pomůcky z daru manželů Benešových
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