
Dne 10. 10. 2017 v kultur-

ní místnosti Domova pro 

seniory SLEZSKÉ HUMANI-

TY, obecně prospěšné spo-

lečnosti v Orlové naše kli-

enty opět navštívil taneční 

mistr Petr Veleta, který se 

již léta věnuje taneční te-

rapii pro seniory. Zastává 

názor, že tanec se může 

stát i nástrojem rehabilita-

ce pro lidi s těžkým fyzic-

kým postižením pohybové-

ho charakteru a není to 

pouze nástroj radosti a 

potěšení pro mladé a fyzic-

ky vitální jedince. Např. i 

žena ve vysokém chodítku 

s ním ušla několik taneč-
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Návštěva tanečního mistra  

Ježíškova vnoučata 

V rámci benefiční akce Českého rozhlasu Ježíškova vnou-

čata, plníme přání seniorům. Všechny domovy pro seniory 

SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti se 

zapojily do této benefiční akce, v rámci které mohou být 

splněna přání jednak jednotlivým klientům našich zaříze-

ní, kdy prospěch z tohoto daru je určen výhradně jedno-

mu obdarovanému a 

jednak také společná 

přání, kdy prospěch z 

tohoto přání využijí 

klienti společně např. 

v rámci volnočaso-

vých aktivit. Pokračo-

vání článku str. 2 
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ganizace účastnila nebo 

se na nich podílela 
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Co nás čeká 9 

ních kroků, stejně tak si tanec 

užívali i lidé odkázáni na invalid-

ní vozík.  

Pokračování článku str. 2  

http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/uvod/
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Návštěva tanečního mistra 

ZPRAVODAJ SLEZSKÉ HUMANITY  

PROSINEC - je měsícem, kdy se 

plní přání a zážitky všem kdo se 

přihlásí do akce JEŽÍŠKOVA 

VNOUČATA. V rámci této akce se 

myslí především na seniory, kteří 

nemají nikoho, kdo by je v tomto 

předvánočním čase potěšil dár-

kem, případně jim splnil přání v 

podobě zážitku. Dárcem se mů-

že stát kdokoliv, kdo chce potě-

šit osamělé srdce. Není tomu, 

tak, že by senioři v našich zaříze-

ních neměli nikoho, kdo by se o 

ně staral, kdo by o ně pečoval, 

ale již nemají nikoho z rodiny, 

kdo by je navštívil anebo případ-

Ježíškova vnoučata 
ně přinesl dárek na vánoce. Např. v 

ČT se podařilo získat pro všechny 

klienty předplatné novin na celý rok 

a 4x canisterapie v zařízení. V HS se 

splnila společná přání - taneční ho-

dina s tanečním mistrem panem Dr. 

Veletou, živý vánoční stromek s vý-

zdobou a společenská hra Bingo. 

Pak byla osobní přání - např. výuka 

klientky po vysoké amputaci DK fyzi-

oterapeutkou, jak se více osamo-

statnit - přesuny z lůžka na vozík, 

nácvik soběstačnosti, nějaké župán-

ky, denní soupravy, noční košile, holící strojek, potravinový koš, 

knihu, zajištění terapeutické kočičky a pejska pro lidi, co měli v 

životě kolem sebe neustále domácí mazlíčky, projektor noční 

oblohy či lávovou lampu. V Orlové si přáli Hudební nástroje pro 

muzikoterapii, stavebnice Merkur,  perlovky na háčkování, pro-

vlékací destičky, empatickou panenku, terapeutickou sada pro 

aromaterapii, kaleidoskopickou lampu, masážní papuče, vá-

noční světýlka, kapesní rádio, ptačí budku a uhrazení lekcí mu-

zikoterapie. A v Karviné dvě společná přání: terapeutickou pa-

nenku a dřevěný kalendář. Jednotlivci pak, kosmetiku, košile, 

panenku, 2x dobrodružné knihy a housle. 

Samotný Dr. Petr Veleta 

na svých stránkách uvádí: 

"Pohybová aktivita je pro 

starší lidi stejně důležitá 

jako pro lidi mladé. Nedo-

káže sice zastavit proces 

stárnutí, může ale příznivě 

ovlivnit jeho fyziologické 

aspekty, snížit riziko úrazů, 

zabránit poklesu svalové 

síly a vytrvalosti, preventiv-

ně působit při kardio-

vaskulárních a metabolic-

kých onemocněních. 

Prostě zlepšit náladu, vytr-

valost, kondici, kvalitu 

zdraví a života. Dobře tré-

novaný šedesátník může 

mít ostatně lepší kondici 

jako netrénovaný třicátník. 

Terapie tancem pro senio-

ry představuje aktivizačně-

rehabilitační program. Jedná 

se o cvičení na rytmickou 

hudbu, které je speciálně 

sestaveno s přihlédnutím na 

seniorský věk. Cíleně se pro-

cvičují jednotlivé partie těla, 

koordinace pohybů i pa-

měť. Každé setkání terapeu-

ta se seniory je jakýmsi 

představením.  
Zdroj: SENKOVÁ, Zita. Léčba tancem. Vital 

plus.  

 

Jak se ukázalo i v případě 

opětovné návštěvy taneční-

ho mistra v Domově pro se-

niory v Orlové. Všichni se 

náramně bavili, a pod vede-

ním Dr. Petra Velety tančili. 

Překážkou pak nebyl ani in-

validní vozík, ani hůlky, ani 

chodítka, a dokonce ani 

špatná fyzická kondice. 

Autor příspěvku P. H. 

Děkujeme všem 

dárcům, kteří nás 

obdarovali finanční 

částkou anebo splnili 

naše přání.  

Hodně si toho 

ceníme.  

MOC DĚKUJEME  

za Vaši podporu.  

 

Klienti a klientky 

domovů pro seniory 

SLEZSKÉ HUMANITY, 

obecně prospěšné 

společnosti 

Dr. Petr Veleta M. A. se od roku 1999 

věnuje taneční terapii jako způsobu 

rehabilitace u seniorů.  
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Co dělat když máte nízký příjem 

a na sociální službu n máte do-

statek financí Můžete si zažádat 

o dávky hmotné nouze a to o 

příspěvek na živobytí a doplatek 

na bydlení. 

 

Příspěvek na živobytí je zá-

kladní dávka pomoci v hmotné 

nouzi, určená jednotlivcům a 

rodinám, kterým po zaplacení 

bydlení nezbývá na život. Částka 

na živobytí se u každého určuje 

individuálně, úředníci zohlední 

vaši situaci, možnosti a úsilí; vy-

cházet budou z částky životního 

minima, která pro jednotlivce 

činí 3410 Kč. Životní minimum 

je společensky uznaná hranice 

měsíčního příjmu, která má po-

krýt základní potřeby jako jídlo, 

oblečení a hygienu.  

Částka živobytí pak může být 

dále zvýšena v případech, kdy 

ošetřující lékař nařídí nutnost 

dietního stravování, pak se část-

ka živobytí navyšuje o příslušné 

sumy podle typu diety.  

Je nutno zmínit, že u osob, které 

využívají pobytové sociální služ-

by, stanovuje zákon 108/2006 

sb. o sociálních službách mini-

mální hranici 15% z příjmu oso-

by. 

Kdo má nárok 

Příspěvek na živobytí dostane 

člověk nebo rodina či okruh spo-

lečně posuzovaných osob, které-

mu po odečtení přiměřených 

nákladů na bydlení zůstane míň 

než částka na živobytí. 

O příspěvek na živobytí je potře-

ba požádat na příslušné poboč-

ce Úřadu práce (v místě svého 

trvalého bydliště) – oddělení 

hmotné nouze, kde rovněž mů-

žete požádat o doplatek na byd-

lení).  Počítejte s tím, že úřední-

ky budou zajímat vaše příjmy. 

V praxi se berou v potaz příjmy 

za poslední tři měsíce před po-

dáním žádosti. V případě, že váš 

příjem náhle výrazně poklesl, 

posuzuje úřad práce jen příjem 

v měsíci, v němž k poklesu 

příjmu došlo. 

Žádost se podává prostřednic-

tvím vyplněného formuláře, kte-

rý je k dispozici nejen na poboč-

ce ÚP, ale i na internetových 

stránkách např. www.mpsv.cz.  

Kromě samotné žádosti o pří-

spěvek na živobytí může být po-

třeba k žádosti doložit i další 

dokumenty a informace. Jedná 

se především o: 

Doklad o výši měsíčních příjmů. 

Prohlášení o stanovené vyživo-

vací povinnosti a jejím plnění. 

Potvrzení o nutnosti dietního 

stravování. 

S tím, co a jak v případě příspěv-

ku na živobytí vyplnit, vám nejlé-

pe poradí přímo na Úřadu práce. 

 

Doplatek na bydlení je dru-

hou sociální dávkou poskytova-

nou v případě hmotné nouze. 

Tou první je již výše zmíněný pří-

spěvek na živobytí.  

Kdo má nárok 

Nárok na doplatek na bydlení 

vzniká pouze ve specifických 

případech. Obvykle žadatel nej-

prve dostává klasický příspěvek 

na bydlení, ovšem u osob, které 

využívají pobytovou sociální 

službu jej přiznat nelze, jelikož 

se jedná o dávku podmíněnou 

nájemním či vlastnickým vzta-

hem k bytu/domu, kde 

má osoba současně trva-

lé bydliště. Ovšem u do-

platku na bydlení se spl-

nění podmínky trvalého 

pobytu nevyžaduje.  

Doplatek na bydlení je 

určený pouze pro případy 

hmotné nouze = situace, 

kdy nemáte dostatečné 

příjmy na to, aby jste by-

l/a schopen/na zajistit 

základní výdaje na živo-

bytí (jídlo, oblečení, hygi-

enické potřeby) a na byd-

lení. Současně se jedná 

o situaci, kdy si osoba 

z objektivních důvodů 

nemůže, zajistit zvýšení 

svého příjmu (zdravotní 

stav, sociální situace 

apod.) nebo se o to sna-

ží.   

Pokud tedy po zaplacení 

všech odůvodněných ná-

kladů na bydlení 

(v případě pobytové soci-

ální služby částka za 

ubytování a stravu) vám 

nezůstane částka na ži-

vobytí a to i přes to, že 

vám již byl přiznán pří-

spěvek na živobytí, pak 

se vyplácí ještě doplatek 

na bydlení. 

Jak si požádat o dopla-

tek na bydlení 

O doplatek na bydlení je 

možné žádat na přísluš-

né pobočce Úřadu práce 

(v místě svého trvalého 

bydliště) – oddělení 

hmotné nouze. Žádost 

se podává prostřednic-

tvím vyplněného formu-

láře. 

S tím, co a jak v případě 

doplatku na bydlení vypl-

nit, vám nejlépe poradí 

přímo na Úřadu práce.  

 

STRÁNKA 3  

Sociální okénko 

Příspěvek na živobytí a 

doplatek na bydlení 

Co dělat když máte nízký 

příjem a na sociální službu 

nemáte dostatek financí? 

Autor příspěvku M. H. 

https://www.penize.cz/kalkulacky/zivotni-minimum
https://www.penize.cz/kalkulacky/zivotni-minimum
https://www.penize.cz/bydleni
http://socialni-davky-2014.eu/formular-doklad-o-vysi-mesicnich-prijmu/
http://socialni-davky-2014.eu/formular-prohlaseni-o-alimentech-nebo-vyzivnem/
http://socialni-davky-2014.eu/formular-prohlaseni-o-alimentech-nebo-vyzivnem/
http://socialni-davky-2014.eu/formular-potvrzeni-o-nutnosti-dietniho-stravovani/
http://socialni-davky-2014.eu/formular-potvrzeni-o-nutnosti-dietniho-stravovani/
http://socialni-davky-2014.eu/hmotna-nouze-2014/
http://socialni-davky-2014.eu/hmotna-nouze-prispevek-na-zivobyti/
http://socialni-davky-2014.eu/hmotna-nouze-prispevek-na-zivobyti/
http://socialni-davky-2014.eu/prispevek-na-bydleni-2014/
http://socialni-davky-2014.eu/prispevek-na-bydleni-2014/


Vážení zaměstnanci, po dovole-

ných je tady již podzim a doufám, 

že každému dovolená přinesla 

spoustu krásných zážitků a já jsem 

velmi ráda, že jste si dovolené uží-

vali a nabrali mnoho sil na další 

období. V poslední době slyším 

šumy okolo našich mezd. Dovolte 

mi tedy krátké zamyšlení k tomuto 

tématu. 

  

V sociálních službách v minulých 

letech rostl výrazně počet klientů i 

pracovníků, a to zejména pracovní-

ků v přímé péči, kteří u nás i jinde 

jsou výrazně podhodnoceni. I zdra-

votničtí pracovníci dostávají nižší 

mzdu ve srovnání se zdravotníky, 

kteří pracují ve zdravotnických za-

řízeních. Známé jsou také rozdíly 

mezi platovou a mzdovou sférou 

(platy ve veřejné sféře a mzdami 

v soukromé sféře). 

V našich sociálních službách SLEZ-

SKÁ HUMANITA o.p.s. jsou příjmo-

vě podhodnoceni zejména pracov-

níci v přímé péči, kteří odcházejí za 

vyšším výdělkem. Vzhledem 

V pátek  20.10.2017 se v Karviné 

sešli ředitelka Slezské Humanity 

Mgr. Hana Pierzchalová se zá-

stupci Odborového svazu a Od-

borové organizace Slezské Hu-

manity. Hlavním bodem jednání 

se staly jak jinak než mzdy za-

městnanců a jejich vyplácení v 

aktuálním a příštím roce. Naší nej-

větší obavou je další navyšování 

základních mezd, neboť prozatím 

nemáme zdroje, ze kterých by-

chom mohli další navýšení finan-

covat,“ uvedla Mgr. Hana Pierz-

chalová, ředitelka neziskové orga-

nizace. Zástupci odborové organi-

zace také připomněli, že by velmi 

neradi přišli o kvalitní pracovníky, 

k tomu, že roste populace nad 

80 let a očekáváme výrazný ná-

růst poptávky v našich domo-

vech, budeme potřebovat kvalit-

ní pracovníky v přímé péči, kteří 

také budou chtít mzdu, která se 

alespoň částečně vyrovná státní 

sféře. Myslíme si, že adekvátní 

odměna za důležitou práci je jed-

nou z cest, jak čelit odlivu pra-

covníků a riziku zhoršení kvality 

našich služeb v důsledku nedo-

statku nebo přetížení kvalifikova-

ného personálu. Pracovní pod-

mínky hrají klíčovou roli pro spo-

kojenost pracovníků a uživatelů 

sociálních služeb.  

Naše společnost zažádala MSK 

o dofinancování mezd pro rok 

2017. Tato žádost byla kladně 

vyřízena, avšak k 6. 11. 2017 na 

účet finanční prostředky připsá-

ny nebyly.  

Milí zaměstnanci, tři měsíce do-

stáváte ve výplatě odměny, které 

se zatím vyplácí z našich úspor. 

Tím chci říci, že hospodaříme 

velmi dobře a na odměny zatím 

máme rezervu. Věřím, že během 

několika dnů budou na účet při-

psány finanční prostředky z MSK 

a všichni budete moci dostat od-
Autor příspěvku 

Mgr. Hana Pierzchalová 

neboť kvalitní pracovník rovná 

se kvalitní služba. Z tohoto dů-

vodu ředitelka organizace Hana 

Pierzchalová navýšila pohybli-

vou složku mezd svých zaměst-

nanců, čímž zároveň dočasně 

vyrovnala disproporci jejich níz-

kých mezd. Navýšení mezd for-

mou odměn by se mělo hradit 

z dotací (tzv. dofinancování) 

jsou to dotace z Krajského Úřa-

du Moravskoslezského Kraje, 

které stále ještě Slezské Huma-

nitě nedorazily na účet, ale podle 

informací by měla být tato dota-

ce organizaci vyplacena na účet 

v nejbližších dnech. „Zástupci 

odborů se s p. ředitelkou dohodli 

na další spolupráci pro příští rok. 

Bezodkladně začneme společnými 

silami pracovat na novém mzdo-

vém předpisu. Dále pak odborový 

svaz nabídl Slezské Humanitě po-

moc při hledání dalších zdrojů pro 

financování mezd, především smě-

rem ke Krajskému Úřadu Morav-

skoslezského Kraje a zdravotním 

pojišťovnám,“ sdělila předsedkyně 

odborového svazu Bc. Dagmar 

Žitníková. Co závěrem dodat mys-

líme si, že zaměstnanci této spo-

lečnosti si zaslouží za dobrou prá-

ci kvalitní mzdu. Pevně věříme, že 

se nám to příští rok podaří. 

Pracovní podmínky 

hrají klíčovou roli pro 

spokojenost pracovníků 

a uživatelů 

měny ještě ve vyšší částce. 

V této chvíli se pracuje na 

žádostech o dotace pro rok 

2018, některé jsou již ode-

slány. Tyto dotace se již žá-

dají s navýšením mezd pro 

zaměstnance a pevně vě-

řím, že budou schváleny. Ve 

chvíli písemného rozhodnutí 

navýšených dotací, budou 

navýšeny i platy dle vypra-

covaného mzdového předpi-

su, který se nyní připravuje. 

Toto navýšení se bude týkat 

hlavně pracovníků v přímé 

péči a zdravotnického per-

sonálu. 

Všechny uctivě žádám 

„vydržte toto překlenovací 

období nejistoty a já osobně 

věřím, že má cenu v této 

organizaci nadále praco-

vat“.  

STRÁNKA 4  ZPRAVODAJ SLEZSKÉ HUMANITY  

Slovo ředitelky  

Slovo odborové organizace 

Autor příspěvku Renáta Bořilová  

Předsedkyně ZO Slezská Humanita 



Autor příspěvku J. R.  

Je to sice již pár měsíců, co proběhl 

dobročinný koncert na podporu Mo-

bilního hospice provozovaného při 

Slezské Humanitě, obecně prospěš-

né společnosti, ale až nyní tento pro-

jekt dospěl ke svému zdárnému kon-

ci.  

Naše pracoviště totiž obdrželo, a má 

tedy k dispozici zcela nový vůz znač-

ky Škoda Fabia. Vozidlo je 

sice v provozu poměrně krát-

kou dobu, ale již ukazuje své 

kvality. Chtěl bych touto ces-

tou ještě jednou poděkovat 

organizátorům a všem účast-

níkům tohoto koncertu, go-

spelové skupině Keep Smi-

ling. Hlavní dík patří vedoucí 

DpS Horní Suchá, paní Lydii 

Jančové jednak za nápad, tak 

i za realizaci projektu. Velký 

dík patří rovněž Nadaci Divo-

ké husy, která zisk z koncertu 

zdvojnásobila. Děkuji také 

zaměstnancům, kteří podpo-

řili tuto akci svou účastí. Ne-

malou částkou přispěl rovněž 

pan Andrej Babiš. Pevně dou-

fám, že se nám v budoucnu 

podaří podobnou charitativní 

akci zopakovat. 

Poděkování pracovníků 

MOBILNÍHO HOSPICE 
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Dobrovolníci do našeho domova přišli 

v únoru 2015. Příběh s dobrovolníky má 

naprosto jednoduchý, ale o to zajímavější 

počátek.  

Jednoho dne za mnou přišel pan Firla 

s tím, že má několik lidí, kteří by chtěli 

navštěvovat naše klienty. A protože dob-

rovolnictví bylo něco, o čem jsme už dříve 

uvažovali, že by se nám pro naše klienty 

líbilo, nebylo proč dále váhat. Průkopnic-

Mezi klienty a našimi 

dobrovolníky mnohdy 

vznikla vazba, kde je už 

těžko říct, zda je dobro-

volník dobrovolníkem 

nebo osobním přítelem.  

Ráda bych touto cestou 

všem našim Poslům 

štěstí, kterým se říká 

dobrovolník, poděkova-

la za jejich obětavou a 

laskavou službu. Jim i 

Dobrovolnickému cent-

ru ADRA v Havířově ze 

srdce přejeme Krásné 

vánoční svátky a Po-

žehnaný nový rok hod-

ně krásných setkání 

v roce 2018. 

ká skupinka našich dobrovol-

níků se zapojila do dobrovol-

nické práce prostřednictvím 

Dobrovolnického centra AD-

RA v Havířově pod vedením 

paní Hany Čadové. Nejdříve 

přicházeli za našimi klienty tři 

dobrovolníci a postupně se 

rozrostli o další nadšence. 

Dnes máme v domově 7 dob-

rovolníků a jsme za ně nesku-

tečně vděční. Jsou to naši 

andělé, kteří zdarma přináší 

našim klientům radost a po-

cit, že ještě někomu stojí za 

to, aby jim věnoval svůj čas a 

povídal si s nimi. Pro naše 

klienty jsou tyto chvíle radost-

né a velmi se na návštěvy 

těší.  Dobrovolníci si s klienty 

povídají, čtou knížky, hrají 

společenské hry, a když je 

pěkné počasí, vezmou je na 

zahradu nebo na vycházku. 

Dobrovolnická činnost  

v Domově pro seniory v Horní Suché 

Autor příspěvku L. J.  

Děkujeme všem 

dobrovolníkům a 

dobrovolnické 

organizaci ADRA  

za jejich ochotná a 

láskyplná srdce 



Střípky z domovů—DpS Orlová 
VOLNÝ ČAS - září 

Prohlídka výroby piva od A až do Z s odborným 

a příjemným průvodcem, byla hlavní naplní výle-

tu do Nošovic. Klienti si mohli vyzkoušet jak si 

načepovat pivo přímo z pípy. Nechyběl ani do-

kument o vzniku pivovaru – Není jistě nutno 

dodávat, že nadchla naprosto každého účastní-

ka tohoto zájezdu. 
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Říjen - Červený kříž 

Nově navázaná spolupráce s ženami z Červeného kří-

že z Rychvaldu všechny velmi těší. Klienti i personál 

byli obdarováni pletenými výrobky, které v chladných 

podzimních dnech zahřejí. Na oplátku zas naši klienti 

vyrobili drobné dárky a připravili pohoštění.  

Po příjemně stráveném dopoledni jsme se domluvili, 

že se určitě nevidíme naposledy. 

Tak co to bude, Birell nebo Radegast 

Vůně párků a zvuk kytary a zpěvu 

Co jsme nestihli v létě, dohnali jsme v podzimních 

sychravých dnech. Nikomu to nevadilo, párky byly 

výborné a o pohodu se postarala naše sociální 

pracovnice Mgr. Libuše Rulíková, která klienty po-

těšila hrou na kytaru, a klienti si společně od srd-

ce zazpívali. Autorky příspěvku A. S. a B. B. 

Taneční dopoledne 

s mistrem 

 

Krásné roztančené do-

poledne a především 

úžasnou náladu k nám 

vnesl taneční mistr Dr. 

Petr Veleta, který nás 

navštívil v tomto roce 

již podruhé. Nadšení a 

rozzářené oči klientů 

jsou známkou toho, že 

je to člověk, který 

opravdu dělá svou prá-

ci srdcem. Těšíme se 

na další spolupráci. 

Nejprve se musíme 

pořadně rozcvičit 



ŽIVOTNÍ JUBILEUM  100let 

Dne 10. 7. 2017 proběhla 

v zahradním altánu oslava 

narozenin. Požehnaných 

100 let oslavila jedna 

z  n a š i c h  k l i e n t e k 

v příjemné společnosti se 

svými blízkými, pracovníky  

Domova pro seniory, zá-

stupci města ČT a nechybě-

la ani paní ředitelka SLEZ-

SKÉ HUMANITY, obecně 

prospěšné společnosti paní 

Mgr. Hana Pierzchalová, 

která přijela osobně naší 

klientce popřát k jejímu 

jubileu. Příjemnou atmo-

sféru pak doplnila živá 

hudba a několik písní dle 

přání klientky.  

 

Oslava narozenin na za-

hradě se velmi zdařila,  

počasí nám přálo  

a klientka jen štěstím 

zářila. 
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VÁNOCE PŘÍCHÁZEJÍ 

Měsíc prosinec je pro nás velice inspirativní a my 

máme na pilno. Společně s klienty dbáme na tyto 

svátky pokoje, rodiny a lásky. Pravidelně dodržuje-

me zvyklosti např. pečení vánočního cukroví, Miku-

lášské a vánoční besídky, zdobení vánočního stro-

mečku i celkové  zkrášlováni našeho domova tak, 

aby  jsme to tu měli útulné  pro všechny. Pečení 

cukroví je velice žádané u klientů a proto probíhala 

ve více dnech, taký nám domov provoněl vanilkou, 

skořicí a hřebíčkem, kde si klienti k tomu zpívali 

vánoční koledy. Cukroví zdobí stoly při různých  vá-

nočních aktivitách a na štědrovečerní stůl. 

Dne 4. 12. 2017 klienti navštívili v ČT perníko-

vou vánoční výstavu a také jiné různé krásné 

vánoční dekorace. Klienti si zakoupili drobné 

perníkové dárečky pro své blízké  a rodiny,k to-

mu si také mohli vykrajovat z perníkového těsta 

malé perníčky, které se upekli, a u kávy a čaje 

ochutnávali. Výstava se klientům líbila, velmi 

příjemné strávené dopoledne. 

Dne 21. 9. 2017 v našem Domově i 

letos proběhlo smažení bramboro-

vých placků, za nepříznivého počasí 

se akce uskutečnila v kulturní míst-

nosti. Tuto akci doprovázel program 

živé hudby, probíhala dobrá nálada, 

klienti si společně zazpívali a nechy-

běl ani taneček. 

4. 10. 2017 byly otevřeny naše dveře dokořán. 

Při příležitosti dne otevřených dveří jsme pozvali 

hudební soubor Havířovské babky, které svým 

vystoupením nádherně naplnily atmosféru, zpě-

vem a recitací tradičních folklorních písní a bás-

ní ze slezského kraje a okolí. 

Autor příspěvku  K. M.  
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Střípky z domovů—DpS Český Těšín 

MIKULÁŠ, ANDĚL a ČERT 

Česká tradice, která neodmyslitelně patří 

k přípravám na advent  a vánoce by bez nich 

prostě nebyly to pravé. Očekávaná návštěva 

svaté trojice  Mi-

kuláše, čerta  a  

anděla z řád za-

městnanců do-

mova, která se-

bou nese velkory-

sost a štědrost 

v podobě nadílky 

je vždy pro naše 

klienty milým pře-

kvapením. 



V kulturní místnosti budeme 

mít poprvé živý stromeček, 

který nám v rámci projektu 

Ježíškova vnoučata pořídila 

obec Horní Suchá.. Klienti 

budou mít připravenou štěd-

rovečerní tabuli, a pak si 

všichni společně rozbalí dár-

ky od Ježíškových vnoučat. 

Dne 20.9. jako každým rokem 

v tomto podzimním období, jsme 

uspořádali pro naše klienty opé-

kání párků. Tentokrát nám 

ovšem nepřálo počasí. Bylo 

chladno a velice deštivo. Přesto 

jsme našim klientům chtěli udě-

lat radost, protože se na tuto 

událost velice těší. Pro personál, 

bylo opékaní párků za takových 

podmínek náročnější, ale co by-

chom pro naše klienty neudělali. 

Pobyt v kulturní místnosti, kde se 

servírovaly i do zlatova opečené 

párky, klientům zpříjemnil pan 

Konigstein, který zahrál na klavír 

a pan Janča, který ho doprovázel 

na kytaru. Všichni si společně 

zazpívali. Tato akce se velice vy-

dařila právě i díky nim.  
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Střípky z domovů — DpS Karviná 

Našlo se i společné přání kli-

entů a to, že si chtěli zatančit 

s tanečním mistrem z Prahy. 

Ježíškova vnoučata nás vy-

slyšela a taneční vystoupení 

se uskuteční 16.12. 2017. Už 

se všichni těšíme na Vánoce. 

Střípky z domovů—DpS Horní Suchá 

Dne 1. 11. 2017 jsme 

předali jedné z našich kli-

entek ocenění nejstaršího 

ú č a s t n í k a  v ý s t a v y 

„Otevřené srdce a podané 

ruce“, kterou pořádal 

Magistrát města Karviné u 

příležitosti letošního Týd-

ne sociálních služeb. Pře-

dání se uskutečnilo 

v kulturní místnosti za pří-

tomnosti paní ředitelky 

Mgr. Hany Pierzchalové, 

která popřála paní naší 

klientce hodně zdraví do 

dalších let a předala jí ky-

tičku. Dárek města Karvi-

né předala vedoucí zdra-

votní a sociální služby DpS 

A ještě jednou podrobněji Ježíško-

va vnoučata. Cílem projektu je 

udělat radost a zpříjemnit vánoce 

klientům v  domovech seniorů.  
Moc se nám tento nápad zalíbil a teď 

začal velký úkol. Staří lidé nejsou 

zvyklí psát Ježíškovi, vyjadřovat svá 

přání, a říci si, co by chtěli. Přijde jim 

nemožné, že by se našel někdo, koho 

vůbec neznají a chtěl by jim jejich 

přání splnit. Někdy to byly úsměvné 

situace, kdy si klienti, mysleli, že si 

z nich děláme srandu, že to není mož-

né, že by jim někdo, koho neznají, 

chtěl darovat dárek. 

Nakonec se do projektu s nadšením 

zapojilo 23 klientů. Ježíškova vnou-

čata už plní všechna přání. Přáni nám 

doslova mizela pod rukama. Paní 

Maruška byla první obyvatelkou na-

šeho domova, kterou navštívilo Je-

žíškovo vnouče. Návštěva jí udělala 

velkou radost,  paní, přišla i se svým 

synem. Spolu si pěkně popovídaly a 

došlo i na slzy. Balíček si ale paní 

Maruška nerozbalila, tak jako všichni 

klienti ho dostane, až na Štědrý den. 

Karviná. Sestra klientky, vzhle-

dem ke svému zdravotnímu sta-

vu, krátce zahrála na klavír. Paní 

ředitelka si pohovořila s klienty a 

také připomenula Den zesnu-

lých. Všichni přítomní dostali ma-

lé občerstvení v podobě domácí-

ho závinu a kávy. 

                                                                                          

Autor příspěvku D. J. 

Autor příspěvku Š. F. 
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Všechna přání klientů jsou 

teď realizována. Mezi přání-

mi našich klientů jsou běžné 

věci, kosmetika, župan, po-

vlečení na postel, relaxační 

pomůcky, sladkosti, i koš pl-

ný jídla.  



SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost  

Slovo závěrem 

V dalším čísle našeho občasníku se můžete opět těšit na 

střípky informací z Domovů pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 

obecně prospěšné společnosti  v Českém Těšíně, Horní Su-

ché, Orlové a Karviné. 

 

Dále nebude chybět ani další Sociální okénko se zajímavou 

tématikou. 

 

Informace z akcí podpořených SLEZSKOU HUMANITOU, pří-

padně informace z důležitých projektů, které proběhnou v 

našich zařízeních. 

 

Nebude chybět ani slovo paní ředitelky SLEZSKÉ HUMANITY, 

obecně prospěšné společnosti, Mgr. Hany Pierzchalové 

Služby SLEZSKÉ HUMANITY,  
obecně prospěšné společnosti 

 
Domov pro seniory  —  Karviná 
Domov pro seniory  —  Orlová 
Domov pro seniory  —  Český Těšín 
Domov pro seniory  —  Horní Suchá 
Domácí  komplexní ošetřovatelská péče — Karviná 
Mobilní hospic — Karviná  
Odborné sociální poradenství — Karviná 
Půjčovna kompenzačních pomůcek — Karviná 

Navštivte naše webové stránky nebo 

náš Facebook 

www.slezskahumanita.cz 

SVAZEK 2,  VYDÁNÍ  1   

V příštím vydání:  

 Akce, kterých se naše organi-

zace účastnila nebo se na nich 

podílela 

 Další Sociální okénko 

 Střípky z Horní Suché 

 Střípky z Karviné 

 Střípky z Orlové 

 Střípky z Českého Těšína 

 

 

Děkujeme všem, kdo přispěli do tohoto občasníku 

a podíleli se tak na jeho vzniku. 

Autor příspěvku A. B. 
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