Informativní schůzka dne 4. 9. 2019
přítomni za domov: p. Knapová, sl. Dytrychová
přítomno: 10 klientů a 5 příbuzných
V průběhu schůzky byly promítány fotografie z akcí konaných v období červen 2019 až srpen 2019.
Dále byla promítnuta videa vytvořená studenty SOŠ Hostinné v rámci výuky volnočasových aktivit.
Přítomným byla nabídnuta káva, čaj a voda.

Informace:
p. Knapová


Poděkování za pomoc

Poděkovaní rodinám a známým za pomoc při společných akcí (výlet, zahradní slavnost).
V případě zájmu se můžete podílet i na dalších akcí
Poděkování rodinám za doprovody k lékaři. Vysvětleny důvody, proč rodiny žádáme, aby
zajistili doprovod.
-

chybí ošetřovatelský personál na oddělení
lékaři nechtějí sdělovat informace týkající se zdravotního stavu klienta ošetřovatelskému
personálu.



Oznámení o ukončení zahradních úprav kolem nového plotu

V letošním roce došlo k úpravě terénu kolem nového plotu, vysazeny byly nové
rostliny.


Oznámení o zimním režimu

Od října bude uzavřena branka již od 19 hodin. Pozdní návštěvy jsou vítány, je však
nutné se domluvit s personálem na čase kdy budete odcházet. V případě příchodu
využívejte bránu od hlavní silnice. Zde je zvonek, a brána se otvírá dálkově.
Dále bude od října do dubna otevřena kuřárna pro klienty.


Pohyb mimo zařizení domova

Upozornění: stále častěji se setkáváme u našich klientů s přecházením silnice přímo
v křižovatce mimo přechodu pro chodce. Snažíme se o domluvu a zároveň prosíme o

domluvu i z vaší strany. Za případný úraz klienta mimo naše zařízení neneseme
odpovědnost.


Kantýna - z dotazníků vyplynulo, že by si klienti přáli rozšířit sortiment zboží
v kantýně, eventuálně si posedět u kávy a zákusku. Širší sortiment zboží v kantýně
nejsme schopni zajistit. Můžeme a budeme častěji pořádat naši oblíbenou
kavárnu pro klienty. Předběžně uvažujeme minimálně 1x měsíčně.

sl. Dytrychová


Plánované akce

Proběhlo ohlédnutí za akcemi uplynulého čtvrtletí.
Spolupráce se SOŠ Hostinné – třetím rokem navážeme na spolupráci se studenty 4.
ročníků. Letos dojde ke změně – studenti budou docházet v pondělí v intervalech 2x
za 14 dní.
Univerzita třetího věku – rádi bychom v letošním roce navázali na soubor odborných
přednášek z oblasti věd, umění, přírody pro naše klienty. Obtížné je však nalézt
odborníka, který by se v rámci svého volného času a dobrovolně zhostil přednášek.
Také tady vítáme vaši pomoc při hledání.
Plánované akce: rozsvícení vánočního stromku, promítání filmů, kavárna.

Diskuse a Dotazy:
rodiny – dotaz na fotografie z akcí a možnost jejich zveřejnění. Na webových
stránkách domova je průřez fotografii – život v domově. Uvažujeme o uložení
fotografií na veřejných sítích s přístupovým heslem.
klienti – dotaz na podzimní výlet. Návrh na návštěvu farmy No-limit v Lánově.

Další schůzka se bude konat 4. 12. 2019 v 15 hodin v jídelně našeho domova.

7.9.2019

zapsala: Bc Dytrychová Pavla

