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Milé klientky, milí klienti, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci 

Domova Sluníčko, 

 

vánoce jsou za námi a já Vám přeji vše dobré v novém roce. Nemohu začít 

jinak než obrovským poděkováním Vám zaměstnancům napříč všemi úseky 

a provozy, a našim klientům za trpělivost. Opět nás na přelomu roku 

doprovází pandemie koronaviru. Naštěstí naše zařízení vykazuje vysokou 

proočkovanost, jak klientů, tak i zaměstnanců organizace. Nelze  

si nepovšimnout, že Covid - 19 se nyní týká spíše jedinců. Víme, že 

koronaviru se nevyhneme, ale díky očkování boj s touto nemocí lépe 

zvládneme. Omezujeme návštěvy, a pokud by se tato infekční nemoc 

prokázala opět ve větší míře u našich klientů, tak zařízení uzavřeme.  

Organizaci stále trápí vysoká nemocnost zaměstnanců, zejména pracovníků 

přímé péče a zdravotníků. Vedení organizace si tuto těžkou situaci 

uvědomuje a stále přijímáme nové zaměstnance na DPP a zástup za 

dlouhodobou PN. Naše situace však není nijak odlišná od jiných městských 

zařízení pod vedením Statutárního města Ostravy. V příštím roce budeme 

opět žádat zřizovatele o navýšení minimálně čtyř pracovníků v přímé péči, 

jednoho pracovníka zdravotního úseku a také jednoho pomocného 

pracovníka do provozu stravování. Věřím, že nás tentokrát zřizovatel 

vyslyší a místa tabulkově přidělí. Často slýchávám od dlouholetých 

pracovníků organizace, že práce s klienty je stále více náročnější  

a namáhavá, a že v minulosti bylo lépe. Je třeba si uvědomit skutečnost, že 

došlo ke změně počtu klientů u pobytových služeb, a sice DZR má 106 

klientů a DS má 78 klientů. V minulosti tomu bylo přesně naopak. Další 

aspekt je ten, že se zcela změnil věkový průměr klientů v domově. Při 

zahájení činnosti domova byl věkový průměr 65 let + a klienti byli převážně 

soběstační. Nyní máme věkový průměr klientů 87 let, tedy rozdíl 22 let  

a tím logicky rapidně vzrůstá závislost na péči. Dalším faktorem je to, že 

zřizovatel stále přísněji sleduje příjem klientů. Záměrem je, aby klient 

zůstal co nejdéle v terénní službě a do domova se dostal až ve chvíli, kdy se 

opravdu nemůže o sebe postarat. Tudíž nemůžeme srovnávat minulost, jak 

bylo, ale musíme přijmout přítomnost a budoucnost jak je a jak bude! 

Pracovníků v přímé péči a zdravotníků si vedení organizace velice váží  

a víme, že je práce nesmírně náročná. Často nastává u zaměstnanců 

syndrom vyhoření nebo zaměstnanec zjistí, že už fyzicky nebo psychicky 
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toto povolání nebo-li spíše respektive poslání nezvládá. Není to neobvyklé, 

ale po somatické stránce zcela přirozené. Vedení organizace Vám proto 

zajišťuje supervize, snaží se s Vámi co nejvíce komunikovat a jsme k Vám 

zcela nakloněni a otevřeni.  

Zpětná vazba rodinných příslušníků je na péči o klienty v našem domově 

především pozitivní. A to hlavně díky Vám pracovníkům v přímé péči, 

zdravotníkům, aktivizačním pracovníkům, ale taky nesmíme zapomenout 

na pilíře domova a to zaměstnance prádelny, stravovacího provozu, údržby 

a správy domova. Nebojím se vyslovit, že označení TOP mezi domovy nese 

Domov Sluníčko oprávněně. 

Nyní dovolte, abych se vyjádřil k technickým událostem. Máme provedenou 

generální rekonstrukci střech. Komplikace bohužel nastala s vybudováním 

pochozí terasy. Vybudování bylo technicky náročné. Museli jsme se 

vypořádat s technickými problémy a to například s překlady stávající 

budovy. Tento problém nastal s umístěním nájezdové rampy, který byl na 

úseku pracovníky B2 předmětem diskuse.  Věřím, že vybrané řešení bude 

ku prospěchu většiny klientů a pochozí terasa se bude v letních dnech 

využívat. Stavební akce byla ukončena k datu 31. 12. 2021. Dovolím si říci, 

že tuto náročnou stavební akci jsme precizně zvládli a tady patří 

poděkování panu Tauchenovi, vedoucímu provozně technického úseku, 

který celou akci koordinoval. Rád bych připomenul, že rekonstrukci střech 

jsem připravoval od roku 2016 v pozici provozně technického vedoucího  

a získání financí na tuto akci nebylo jednoduché. Prvním úkolem bylo 

získat finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve výši cca 600 tis 

Kč. Projekt byl vypracován firmou PPS Kania. Odhad na stavební práce 

činil 16 mil. Kč. To však k samotné realizaci nestačilo. Investiční odbor 

MMO si vyžádal vypracovat znalecký posudek. Na základě znaleckého 

posudku jsem se snažil získat finanční prostředky v požadované výši, které 

byly následně přislíbeny, ale rozděleny do tří etap. Koncem roku 2020 

získala organizace 6,5 mil. Kč na první etapu stavebních prací. S tím jsem 

se však jako řádný hospodář nemohl smířit, protože rozdělení do etap by 

znamenalo prodražení stavební akce cca o 3 mil Kč. Následovalo další 

vyjednávání s náměstkyní primátora pro investice. Zapojily se i rodiny 

našich klientů, které psaly i na Radu města Ostravy, ať tento projekt 

zřizovatel jednorázově podpoří. Na začátku roku 2021 organizace získala 

dalších 9.5 mil Kč. Ihned bylo vyhlášeno výběrové řízení, které provedla 
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firma RECTE spol. s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku podala stavební firma 

MADT, a.s. Rekonstrukci střech jsme dokončili v této nelehké době bez 

navýšení nákladů, což podtrhuje to, že celá akce byla dobře připravena  

a načasována. 

Tímto dovolte, abych rodinám, které žádaly o podporu domova Radu města 

Ostravy, za Domov Sluníčko veřejně poděkoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V polovině roku 2021 započaly základní stavební práce ve stravovacím 

provozu. Je vybudována nová mycí linka a místnost pro přípravu termo- 

portů. Další vybavení gastro spotřebičů bylo naplánováno na etapy od roku 

2022 do roku 2024. A jak to tak bývá, situace se změnila. V prázdninovém 

období se Domov Sluníčko ve spolupráci se strategickým rozvojem 

Statutárního města Ostravy přihlásil do výzvy č. 9 vyhlášené MPSV. 

K mému následnému milému zjištění jsme byli v této věci úspěšní. Domov 

Sluníčko získal dotaci a zřizovatel může jednorázově investovat v roce 2022 

cca 6,5 mil. Kč do stravovacího provozu. Jak jsem Vás již dříve informoval, 

celá tato investiční akce souvisí s přípravou vyvážení celodenní stravy pro 

organizaci Čtyřlístek (nově zřízené domečky). Původně měla organizace 

začít s přípravou celodenní stravy již v měsíci říjnu 2021, ale ze strany 

zřizovatele – investičního odboru ještě nedošlo k předání zmíněných 
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objektů. Pravděpodobné zahájení vývozu celodenní stravy předpokládáme 

od 25. ledna 2022. 

Co nás čeká v příštím roce?  

Organizace získala finanční prostředky na výmalbu DZR. Práce zahájíme 

v první polovině ledna. Dále plánujeme drobné opravy rampy stravovacího 

provozu a správy domova. Hlavní prioritou je však již zmíněná inovace 

stravovacího provozu. Co nás čeká na úseku sociální a přímé péče již, ale 

přenechám mé zástupkyni paní Mgr. Minarčíkové. 

 

                                                                                            Váš ředitel. 
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ZAMYŠLENÍ – ROK 2021 

„Rolničky, rolničky, kdopak Vám dal hlas. Kašpárek maličký nebo Děda 

MRÁZ…“ slyším ze zadního sedadla auta od své malé dcery, která si potichu 

prozpěvuje, když jí vezu ze školy domů. Řídím, venku lehce poletuje sníh  

a začíná padat tma. Jsou čtyři hodiny odpoledne a já jsem stále myšlenkami 

v práci. Udělala jsem dnes všechno, co jsem chtěla udělat? A řekla jsem to 

důležité všem, kterým jsem potřebovala? Splnila jsem úkol, u kterého hořel 

termín? A co ty důležité informace, které mi dnes sdělili všichni ti lidé kolem mě, 

jak s nimi budu dál pracovat? Napadají mě miliony otázek a miliony odpovědí, 

které se snažím rychle zpracovat. „Mami, mami…“ volá na mě má dcera 

v autě. „Kdy můžeme jít sáňkovat?„ To nevím Johanko, odpovídám 

s úsměvem na tváři. Kéž bych tak mohla mít zase jen dětské starosti. Jenže to 

nejde, čas nikdo z nás nezastaví.  

A už je tu opět nový rok. Rok 2022, jaký asi bude? To je otázka, na kterou nikdo 

z nás nezná odpověď. Pro někoho radostný, pro někoho již méně, pro někoho 

plný očekávání, pro jiného plný změn. To, co nás ale všechny bude spojovat, je 

Domov Sluníčko. Je to domov, je to práce, je to srdcová záležitost a pro někoho 

i možná něco víc. Za mě krásné místo v hezké zahradě, plné příjemných  

a pozitivně naladěných lidí. Od mých kolegů z ekonomického úseku, přes lidi 

pracující v provozně – technickém útvaru, po stravovací úsek, pokračujících 

k vedoucím jednotlivých úseků včetně zdravotního, poradenství, 

ergoterapeutického úseku a pracovníků v přímé péči se zdravotními sestrami se 

line neviditelná provázanost celého domova. Jeden člověk navazuje na druhého, 

jeden člověk v nouzi pomáhá druhému, tak aby ve finále pomohl seniorům 

s jejich nelehkým údělem stáří. Také jednou budeme staří a s velkou 

pravděpodobností budeme potřebovat pomoc. Jaká asi bude? 

Bilancuji nad tím, co za ten rok 2021 bylo, co se nám všem podařilo udělat. 

Prošli jsme kousek dlouhé cesty, abychom v ní letos opět pokračovali.  

Ta společná cesta má cíl, kterým je rozvíjení kvality poskytovaných sociálních 

služeb. A abychom společně dokázali udržet krok, čeká nás pár změn, které 

musíme společně podstoupit. V rámci útvaru sociálního a přímé péče jsou 

v plánu aktualizace jednotlivých standardů kvality, analýza a žádost o personální 

posílení obou služeb, příprava konceptu stěhování B1 na úseky domova pro 

seniory. Čeká nás nová evidence a výběr z žádostí, reaudit Vážky, pilotní 

nastavení 12hodinových směn na jednom z úseků a další nezbytná obnova 
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materiálně-technického zázemí jednotlivých úseků. A to není vše. Úkolů bude 

spousta. Věřte, že ani letošní rok nebudeme zahálet.  

K tomu všemu potřebujeme mít odhodlané týmy. Týmy, které se nebojí změn.  

A já vím, že jimi jste. Potkávám Vás na chodbách, mluvíme spolu, řešíme 

nepřeberné množství problémů a podnětů. Mluvíme o lidech, o které pečujeme, 

mluvíme o sobě, jaké jsou naše radosti a starosti v životě, dáváme si vzájemnou 

oporu. Jsme lidé v sociálních službách, jsme lidé pro lidi. Často už nemáme sílu 

jít dál, často je nám úzko z toho, že práce je tolik, že už to dlouho nevydržíme. 

Řešíme své rodiny, své vztahy, své problémy, ale přesto ráno vstaneme a jdeme 

pomáhat druhým. A za to si nesmírně vážím každého z Vás. Ať už jste ten, který 

jde v týmu nejvíce vidět a slyšet nebo naopak ten, který tiše přijímá informace a 

snaží se být neviditelný. Každý jste u nás v domově důležitý. Proto Vám děkuji 

za Vaši nelehkou práci v roce 2021 napříč všemi úseky a těším se na tu novou 

spolupráci v roce 2022. 

Navíc našim seniorům přeji hlavně hodně zdraví a ať jste nám partnery pro 

postupné plnění společného cíle. Každý úsměv, kterým nás obdaříte, dá za 1000 

slov. 

Také doufám, že Vám Sluneční paprsek bude dále přinášet zajímavé informace  

a v případě, že byste si přáli do něj uvést nějaké své vlastní sdělení, nebojte se 

na mě obrátit. 

A teď ještě chvíli zůstanu u dětských přání. Někdy není špatné, stát se na chvíli 

zase dítětem. „Johanko jdeme sáňkovat.“ Volám na svou dceru. „Jupíííí…“  

 

Vaše šéfredaktorka Tereza 
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Jak dlouho pracujete ve Sluníčku, a co Vás k nám přivedlo? 

Ve Sluníčku jsem si ještě nezahřála židli, ale Domov Sluníčko znám roky. Již 

mnoho let se do Sluníčka každoročně vracím v rámci tanečních vystoupení  

a dokonce jsem zde i párkrát tancovala. Do Sluníčka mě přivedla zajímavá 

nabídka práce přes inzerát. I když jsem měla představu, že začnu pracovat až  

po rodičovské dovolené od nového roku, tak jsem využila příležitosti dřív. Právě 

v rámci vystoupení folklorních souborů při festivalu Folklor bez hranic Ostrava 

jsem se zastavila za kolegyní Lenkou a zeptala se, co by pan ředitel očekával od 

ekonomky domova pro seniory, co vše práce ekonomky zahrnuje, a zda by mě 

vůbec taková varianta zajímala. A Lenka byla velice příjemná a pan ředitel také, 

a proto se jim povedlo mě přesvědčit, změnit plány a nastoupit téměř ihned. 

Tedy do Sluníčka mě přitáhl dobrý kolektiv a příjemné prostředí. 

 

Jaké máte předešlé zkušenosti z oblasti sociálních služeb? 

Tak mé zkušenosti jsou spíše z oblasti Ekonomie účetnictví a bankovnictví. 

Možná bude překvapivé, že před dětmi jsem pracovala pro pobočku Americké 

banky a pečovala jsem jako Gold Executive bankéř o velmi movité klienty  

z celé severní Moravy a o jejich investice, což byla velice různorodá  

a inspirativní práce s velice zajímavými lidmi. Ale před bankou jsem studovala 

Vysokou školu Báňskou technickou univerzitu ekonomickou fakultu na katedře 

financí a odtud si nesu velice dobré základy do své práce, za což jsem své "Alma 

mater" velice vděčná. Pro nynější zaměstnání jsem také vděčná za zkušenosti  

ze své dlouholeté praxe vedení účetnictví například pro již 

zmiňovaný mezinárodní folklorní festival Folklor bez hranic Ostrava, kde jsem 

Vážení čtenáři a čtenářky, 

za okny ledová zima, nastává nejlepší čas na čtení v teple křesla či postele. 

Dovolte mi tedy Vám dnes představit novou kolegyni, která je významným 

prvkem v naší organizaci. Stará se nám totiž o peníze a pomáhá domovu, aby 

aktivně finančně vzkvétal. Jedná se o hlavní ekonomku domova paní Ing. Evu 

Pavlíkovou. 
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také správcem rozpočtu a velice se mi bude hodit znalost vyúčtování grantů  

a dotací na statutární město Ostrava a další instituce. Tato dobrovolnická činnost 

je asi financování sociálních služeb nejblíže a i to byl jeden z argumentů, proč 

jsem tuto výzvu přijala. 

 

Co se Vám na Vaši práci líbí? 

Na mé práci se mi líbí přesnost, jednoznačnost a samostatnost, ale jinak jsem 

moc ráda, že má práce je na druhé straně také o komunikaci s lidmi. A pokud 

mohu komunikovat s lidmi, kteří jsou fajn, je to jen bonus navíc. 

 

Hlídat ekonomickou stránku domova není jednoduché, jak odpočíváte? 

Ano práce není jednoduchá a zvlášť teď na začátku, kde přebírám agendu  

a zároveň probíhají audity a připravuji rozpočty na další rok, je to těžké a někdy 

zde bývám déle a tedy na odpočinek není čas, protože přijdu domů a doma na 

mě čekají moji tři kluci. Manžel Lukáš a synové Kristián (5) a Maxmilián (3) se 

na mě doma těší, ale jakmile dorazím, začíná druhá směna, nakrmit, vyprat, 

uklidit, připravit oblečení do školky, ale to vy ženy znáte. Tedy mnoho času na 

odpočinek sice nemám, ale jinak doufám, že postupem času se vrátím ke svým 

oblíbeným aktivitám, jako dříve. 

 

Jak jste tedy dříve odpočívala a k čemu jste se již zvládla vrátit? 

Tak doposud se mi podařilo vklínit do svého diáře nějaké cvičení. Již od střední 

školy jsem propadla spinningu. Je to cvičení, u kterého si vyvětrám hlavu a mám 

chvilku pro sebe. Ale věřím, že až se zapracuju a i doma se utřepe režim, tak 

doufám, že se s manželem vrátíme k tancování a začneme znovu aktivně chodit 

na zkoušky ve folklorním souboru Hlubina, ve kterém tancuji od 5 let. Prozatím 

nám samozřejmě krom pracovního vytížení kříží plány také opatření proti 

Coronaviru, protože také scházení se ve folklorním souboru podléhá omezením 

a je to složité. Ale moc se těším také na zimu, kdy již máme kluky větší a mohli 

bychom se také vrátit k lyžování, to zda to letos vyjde či nikoliv, Vám řeknu na 

konci zimy...   :) 
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Říkáte, že tancujete od 5 let? A stále tancujete? 

Ano Maminka mě na doporučení zavedla do dětského folklorního souboru 

Hlubinka, který zkouší v Ostravě Přívoze pod vedením Kateřiny Macečkové. 

Zde jsem prožila mnoho krásných chvil, kde jsem s Hlubinkou absolvovala 

mnoho krásných vystoupení. Ale hlavně, našla jsem zde mnoho přátel, se 

kterými jsme sdíleli společný koníček, jezdili jsme společně na soustředění, 

tábory, vystoupení na festivalech a slavnostech v česku i zahraničí. Poté jsem 

přešla do dospělého souboru lidových písní a tanců Hlubina, se kterým jsem 

procestovala kus světa, soubor byl například v Jižní Koreji, na Maltě, Řecku, 

Chorvatsku, Španělsku, ale úžasné jsou také festivaly na Moravě a na 

Slovensku. V souboru jsem se rovněž seznámila se svým mužem Lukášem. 

Výhodou folklorního souboru je také to, že můžete tancovat, dokud vás nohy 

nesou. Tedy do důchodu a možná i déle, pokud zdraví dá. 

 

Je pohled zevnitř na domov stejný jako z venku, myslím tím, jako 

návštěvník? 

Určitě ne. Když jsme přicházeli jednou až dvakrát za rok do různých domovů 

pro seniory v Ostravě, již jako dítě na taneční vystoupení při různých 

příležitostech, tak se mi to moc líbilo, že tam mají kulturní programy, koncerty, 

aktivity. Když jsem byla starší, tak jsem si uvědomovala, že babičky  

a dědečkové jsou zde z nějakých důvodů, nesamostatnosti, tedy, že již nemohou 

zůstat ve svých domech či bytech a vnímám to jako těžké, že se musí starý strom 

přesadit odtama, kde byl třeba celý život zvyklý, což mi přišlo už spíše smutné. 

Dneska když začínám trochu více vidět do chodu Sluníčka, tak jsem ráda, že 

mohu přispět svou prací, byť u tabulek v počítači, k poklidnému a maximálně 

plnohodnotnému životu v mezích možností našich babiček a dědečků, protože 

koukám kolem sebe a kolegové v přímé péči a sociální pracovnice dělají 

maximum, co mohou. A jediné, co by se mi líbilo, by bylo, aby jich bylo na tu 

péči více, a věřte, že pokud to tabulky dovolí, budu dělat vše proto, aby jich více 

bylo. 
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Je něco, co byste chtěla vzkázat našim čtenářům? 

Tak vzhledem k době, ve které tento rozhovor děláme, tak bych chtěla vzkázat 

čtenářům krásné a poklidné svátky, které jsou časem k zamyšlení, vzpomínání  

a povedený vstup do nového roku 2022, aby byl pro všechny lepší než ten 

uplynulý. Věřím, že rok 2022 nám přinese snad zlepšení situace kolem Covidu, 

který už všechny vyčerpává a už nás nikoho nebaví.  

Tak snad jen závěrem šťastné a veselé Vánoce a lepší nový rok 2022. 

Rozhovor pro Vás připravily: Ing. Eva Pavlíková – ekonom  

a  

Mgr. Tereza Minarčíková, DiS. – vedoucí útvaru sociální a přímé péče. 
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Ergoterapeutický tým ve spolupráci s koordinátorem dobrovolníků pro Vás 

v uplynulém čtvrtletí připravili 

Dobrý den,  

než se představíme, chceme Vám poděkovat, že můžeme prezentovat náš 

ergoterapeutický koncept v Domově Sluníčko. Sdílíme tímto náš příspěvek, 

který jsme poslali do soutěže firmy Cygnus 2 o nový počítač. 

V našem Domově Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích pracuje ergoterapeutický 

tým, který klientům domova pro seniory a domova se zvláštním režimem 

usnadňuje pomocí nastavené ergoterapie a fyzioterapie udržet stávající kondici.  

Jedná se zlepšení rozsahu horních i dolních končetin v rámci zachování 

soběstačnosti, sebeobsluhy a mobility. Kromě rehabilitačních úkonů v rámci 

sebeobsluhy je našim cílem celodenní vyplnění volného času pomocí 

nastavených aktivit.  Tyto aktivity jsou spojené s vedením dokumentace.   

A právě k TOMU, NÁM VELMI PŘISPÍVÁ A POMÁHÁ PROGRAM 

CYGNUS II, který týmu ulehčuje zaznamenat vykonanou práci.    

Program CYGNUS II nám ulehčuje a zároveň také pomáhá se dobře orientovat 

v nastavené činnosti u každého klienta. Již několikrát nám Vaši milí kolegové 

pomohli nastavit nebo zpřístupnit činnost. Vždy velmi rychle zareagovali na 

naši položenou otázku a jednoduchou formou nám pomohli problém vyřešit. 

Moc nám to vždy pomohlo a tím pádem jsme se mohli vyvíjet v našem 

nastaveném konceptu. Jeho cílem je, aby senioři prožili důstojné stáří a užívali si 

společné chvíle se svými novými přáteli, které si na „sklonku života“ vytvoří. 

Každý člověk je jedinec a každý potřebuje individuální přístup. Tím se řídíme a 

v praxi využíváme. 

Na závěr bychom rádi sdíleli naše ergoterapeutické motto, které je: „Dobré 

Slovo je vždy obraz do našeho nitra, je správnou cestou životem, který nás 

denně provází s přicházejícím proudem světla ve formě dobroty a podpory nás 

i našeho okolí.“  

Víme, že nový počítač by se nám velmi hodil pro naši službu, protože 

ergoterapeutický tým má počítačů nedostatek a musí se na počítačové technice 

střídat v době, kdy by se mohl aktivně individuálně věnovat klientům. Čas na 

naše babičky a dědečky, o které se s láskou staráme a často jim připomínáme 

rodinu, by se tak zintenzivnil.  
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Ještě jednou Vám děkujeme za příležitost se představit a touto formou Vám 

poděkovat za Vaši práci a zároveň popřát krásný předvánoční čas plný zdraví, 

pohody a lásky.  

Děkujeme za ergoterapeutický tým z Domova Sluníčko, Ostrava. 

Lenka Golová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT MEZIČASY 

Mezičasy je aktivizační seniorský, mezigenerační a dobrovolnický projekt 

Spolku Počteníčko. Vznikl před rokem jako reakce na covidovou situaci  

a zákazy návštěv v domovech seniorů s cílem zmírnit napětí, smutek a pocit 

osamění u některých klientů. Nabízí jim pravidelné podněty zvenčí, aby 

klienti věděli, že jsme na ně nezapomněli, že na ně myslíme. Jde o projekt 

bezkontaktní, tudíž se dá realizovat bez větších problémů. Zásadní pro 
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úspěch projektu je spolupráce s aktivizačními a se sociálními pracovníky 

domovů. V rámci Mezičasů dostávají babičky a dědečkové v domově 

dopisy, pohlednice, obrázky, omalovánky, kvízy, video vzkazy či foto 

seriály. Tvoří je studenti, senioři z klubů a další dobrovolníci. Záměrem je, 

aby lidé v domovech měli každý týden nějaký podnět a těšili se na další. 

Dopisy mají jednoduchý obsah. Jde o kratičký příběh o tom, co pisatel 

prožil a na co chce upozornit. Třeba, že má doma pejska, kde byl na 

procházce, na co vzpomíná z mládí… Takže jednoduché příběhy, který by 

mohly vzbudit zájem čtenáře. Oblíbené jsou i fotoseriály z přírody nebo 

kvízy na téma herci a zpěváci mého mládí. Mezičasy podpořilo město 

Ostrava a MPSV. Partnerem projektu je i Deník, který klientům domova 

věnuje zdarma i některé časopisy, které vydává. Patrony Mezičasů jsou 

herci Kamila Janovičová a Marek Lambora. Aktuálně se k Mezičasům 

připojilo 24 domovů seniorů v pěti krajích. 
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AROMA SKUPINKA 

Pro klienty DZR jsme jako zpestření zavedli a již pár týdnů využíváme 

novou formu trávení pondělního odpoledne, a to Aroma skupinku. 

Nejčastěji k této aktivitě využíváme relaxační místnost ve 3. patře, kterou si 

krásně provoníme aromalampou, pustíme si relaxační hudbu (často volíme 

všemi oblíbené staré české hity, při kterých se výborně vzpomíná) a to 

nejlepší, alespoň klienti to tak vnímají a rádi vzpomínají, je příjemná 

masáž olejíčkem aplikována na tvář a ruce. Takovou hodinku relaxu ocení 

všichni klienti. Je vhodná i pro ty imobilní. Pro takové, kteří nemají 

možnost opustit lůžko, lze využít ve druhém patře salónek s výhledem  

z okna. Důležité je alespoň na chvíli změnit prostředí, umožnit vnímat jiné 

podněty, vůně, pocity. Zpětná vazba pak nemusí být jen o tom, co nám kdo 

řekne, ale často jsou nám zpětnou vazbou mimické reakce, které ve tváři 

každého klienta, který by rád řekl, ale nemůže, vyčteme sami. 
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ZMRZLINOVÁ PÁRTY A „GRILOVAČKA“  PRO SENIORY   

Ve vítkovickém domově pro seniory Sluníčko proběhly dvě krásné akce, 

které uspořádalo Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava ve spolupráci  

s našimi skvělými dobrovolníky.  

Na zmrzlinové party jsme seniorům zpříjemnili poslední dny léta různými 

druhy zmrzliny. Příchutí, které jsme obstarali, bylo skutečně dost, takže si 

každý mohl vybrat tu svou oblíbenou.  

I když nám na druhé akci - grilovačce - počasí zrovna nepřálo, tak si 

senioři, ani naši dobrovolníci nenechali zkazit dobrou náladu! Protože jsme 

flexibilní, tak jsme si nakonec všichni společně vychutnali vynikající 

špekáčky na pivě.  

Akce se moc povedly a už se těšíme na další, které probíhají v rámci 

projektu společného setkávání se seniory! Projekt podpořilo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. DĚKUJEME! 

Kristýna Velvéthy 

Koordinátorka dobrovolníků a personalistka Dobrovolnického centra 

ADRA 
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V. REMINISCENČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI 

Další krásné setkání dětí, tentokrát ze ZŠ Prigo v Ostravě (1. – 5. tř.)  

v doprovodu p. učitelky a našich seniorů proběhlo ve čtvrtek 23. 9. 2021  

v sále domova Sluníčko. Na programu bylo téma společenské hry a hračky. 

Naši klienti se těšili na setkání s dětmi a předání svých vzpomínek, ale 

stejně tak se těšili, až se dozví naopak něco od dětí. Programem provázely 

aktivizační pracovnice, které si připravily zajímavé kvízy, ukázky hraček  

a her buď ze svého mládí, nebo i po svých rodičích a vše doplnily 

powerpointovou prezentací s obrázky hraček minulých desetiletí  

a povídáním o historii hraček vůbec. Děti si naopak přinesly a představily 

své oblíbené hračky, které zaujaly jak malé, tak velké. Naši klienti se 

ochotně zapojili do her s dětmi a byl na všechny díky naprosté přirozenosti 

krásný pohled. Děti si z návštěvy našeho domova odnesly nejen hezké 

vzpomínky, ale také malé dárečky ve formě ručně tvořených výrobků 

našimi klienty, dostaly maskota do třídy a pastelky pro kreativní tvorbu. 

Klienti opět vedle dětí na chvilku omládli a těší se na další setkání. 

Za ergotým Petra  
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VI. REMINISCENČNÍ SETKÁNÍ  

Dne 30. září 2021 se v dopoledních hodinách uskutečnilo v Domově 

Sluníčko již šesté reminiscenční setkání, kterého se účastnili děti ze ZŠ 

PRIGO z Frenštátu pod Radhoštěm a klienti výše uvedeného domova. 

Tématem dnešního setkání byla HUDBA. Dopolední setkání zahájili 

děvčata a chlapci ze ZŠ PRIGO svým kulturním a hudebním vystoupením. 

Následně se děti i senioři zúčastnili pohádkového hudebního kvízu a po něm 

se dozvěděli základní informace o životě zpěváků M. Davida a I. Bartošové. 

V závěru setkání si společně děti i senioři, v doprovodu perkusních 

hudebních nástrojů, zazpívali oblíbené písničky, které se vázaly  

k Beskydům a okolí. 

Při odchodu děti obdržely na památku drobné dárečky v podobě fixů  

a bloků, maskota pro jejich školu a přívěsků na klíče. Všem se setkání líbilo 

a našim klientům jsme měli opět možnost zpříjemnit dopoledne.  

Za ergotým Hana  
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PŘÁNÍČKA KE DNI SENIORŮ 

Přáníčka ke Dni seniorů vytvořili studenti Gymnázia Františka Živného 

Bohumín, kdy s nápadem přišla studentka G. Grillová. Celkem se  

do tvoření zapojilo v Bohumíně 250 studentů, kteří vyrobili 630 přáníček. 

Spolek Počteníčko je  jako doplnění projektu Mezičasy  předal do celkem 

deseti domovů seniorů v Moravskoslezském kraji. Domov Sluníčko byl 

jedním z nich. Přáníčka udělala v pátek radost seniorům napříč domovem 

ke Dni seniorů. Panu Ing. Sekaninovi a všem studentům za hezkou aktivitu 

velmi děkujeme. 
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VII. CESTOU NECESTOU S DĚTMI … 

Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhlo v pořadí již 7. reminiscenční setkání v našem 

Domově Sluníčko. Tentokrát mezi nás dorazily děti z třetí třídy základní 

školy Krestova v Ostravě-Hrabůvce v doprovodu svého třídního učitele. 

Tématem tohoto setkání bylo „Cestování“. Toto téma jsme se snažili 

pojmout zábavnou formou nejen pro seniory, ale především pro děti.  

Z tohoto důvodu byl pro všechny zúčastněné připraven program šitý na 

míru, děti se formou hry dozvěděli něco nového a senioři si tak měli 

možnost připomenout místa, která během svého života určitě navštívili.  

Pro začátek jsme se přesunuli do historie cestování, poté jsme si představili 

čtyři česká města, kterých se týkal náš připravený rébus. Následoval 

cestovatelský kvíz, do kterého se děti i senioři aktivně zapojili a společně 

jsme se všichni pobavili. V druhé polovině našeho setkání děti společně se 

seniory rozluštili rébus a poté společně vytvořili koláž, při které senioři 

procvičili jemnou motoriku a děti mohly popustit uzdu své fantazii.  

Ke kreativní části dopoledne si děti i senioři měli možnost zvolit písničky na 

přání a hudba tak dotvářela tu správnou atmosféru. Velké díky také patří 

pracovníkům kuchyně, kteří pro nás připravili občerstvení ve formě 

čerstvého ovoce a čaje. I přes nutnost dodržování protiepidemiologických 

opatření se toto setkání opět velice vydařilo a spokojenost byla patrná na 

všech stranách. 
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VINOBRANÍ 

20.10.2021 se v odpoledních hodinách v sále Domova Sluníčko konala další 

z krásných akcí. Tentokrát se jednalo o Vinobraní. Akci zahájil ředitel  

p. Mgr. Tejzr a kromě úvodního slova a vnesení dobré nálady hned do 

začátku, přidal také malý kvíz na téma „víno“. Poté si slovo převzala 

koordinátorka p. Skácelová a prozradila, jak bude ubíhat odpoledne. 

Krásně nazdobené stoly se prohýbaly pod občerstvením, které k vínu prostě 

nesmí chybět. Pro všechny byly nakrájeny klobásy, různé druhy sýrů, chléb 

i okurky, ale nechybělo ani hroznové víno. Každý si mohl vybrat, zda si 

přeje bílé, růžové, či červené víno. Nechyběla ani káva. Celé odpoledne nás 

provázela živá hudba v režii sester Procházkových s p. Liborem Pavlem, 

které již známe a jsme rádi za každou jejich návštěvu. 

Troufám si říct, že si akci užili všichni přítomní klienti i jejich rodinné 

doprovody. V průběhu odpoledne se někteří klienti prostřídali a přicházeli 

pak další a další. Jíst i pít bylo po celou dobu stále co, ale energie není 

bezbřehá a akce tak vydržela do pozdních odpoledních hodin. 

Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravách i průběhu vinobraní. 

Za ergotým Petra 
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VIII. REMINISCENČNÍ SETKÁNÍ SE ZŠ – KRESTOVA Z OSTRAVY 

HRABŮVKY 

22.10.2021 jsme měli opět možnost setkat se s dětmi 2. třídy základní školy  

s doprovodem jejich třídní učitelky a tentokrát to bylo na téma „Podzimní 

tvoření“. Pro děti i naše klienty byl jako obvykle pečlivě připraven 

tématický program, kde jsme si společně popovídali o přírodninách 

jednotlivých ročních období. Společně jsme shlédli zajímavá videa a po 

malé přestávce jsme se také pustili do tvoření. Všem to šlo náramně  

a během chvilky na stolech ležely krásné výtvory, jak dětí, tak našich 

klientů. Dvouhodinový dopolední čas si užili všichni. Děti odcházely zpět do 

školy s drobnými dárky v podobě bloků, fixů a ručně tvořených výrobků 

našich klientů, klienti odcházeli na své úseky s úsměvy, dobrou náladou  

a krásnými přáníčky, které jim přinesly děti. 

Děkujeme ČEZ za spolupráci v rámci projektu. 

Za ergotým Petra 
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PRAŽSKÉ POVĚSTI 

V rámci dopolední ergoterapeutické skupinky byl klientům nově zařazen 

poslech předčítaných pověstí z knihy Václava Cibuly Pražské pověsti. 

Jednotlivé příběhy se vztahují k nejrůznějším místům hlavního města 

Prahy a mají nádech tajemný i strašidelný, jindy bývají příběhy veselé  

a většinou jsou velmi poučné. Po přečtení jednotlivých kapitol krátce  

s klienty probereme jejich obsah a hledáme v příběhu poučení. Klientům se 

předčítání velice líbí a nemají rádi, když čtení kdokoliv narušuje. 

Za ergotým Hana 
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VÁNOČNÍ PRODEJ 

Do Sluníčkové klubovny dochází pravidelně klienti k tvoření výrobků, které 

jsou určeny pro radost druhých. V předvánočním čase jsme se zaměřili na 

výrobu vánočních výrobků, určených k prodeji na Masarykově náměstí. 

Zaujali nás velice vánoční skřítci, a tak jsme se pustili do výroby skřítků.  

Dělají radost všem, kteří se na ní podílejí, ale i těm kteří se přijdou podívat. 

Také vyrábíme z moduritu drobné dárky ve formě andělů, čtyřlístků pro 

štěstí a vánoční hvězdy. 29.11.2021 prvního adventního času se budou tyto 

výrobky prodávat na Masarykově náměstí.  

Za ergotým Silvie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

X. Poslední reminiscenční setkání seniorů s dětmi 

Ve dnech 1. a 9. listopadu jsme uskutečnili poslední reminiscenční setkání 

mezi našimi seniory a dětmi ZŠ Prigo. Tentokrát bylo naplánováno pečení 

perníčků. Díky epidemiologickým opatřením vydanými státem (pro Covid – 

19), nebylo možno tuto akci uskutečnit s dětmi osobně, tak jsme s klienty 

napekli perníčky pro všechny. Domov se rozvoněl vůní perníčků, jak 

z Dámského klubu, tak z Ateliéru dobrých nápadů. Seniorky se opravdu 

velmi činily a vykrajování perníčků jim šlo krásně od ruky. Holt, jejich 

zkušenosti se nedají popřít. 

Hned následující den jsme osobní návštěvou v ZŠ Prigo část perníčků 

předali dětem a dohodli se na společném on-line zdobení, které se 

uskutečnilo právě 9. listopadu. Díky aplikaci WhatsApp na mobilních 

telefonech vedoucí ergotýmu  a třídní učitelky dětí, se viděli vzájemně naši 

klienti i děti a všem to udělalo velkou radost. Přes tento videohovor viděly 

děti, jak si vedou senioři a naopak senioři mohli vidět, jak si vedou děti. Pro 

většinu z nás to byla nová, nepoznaná, ale užitečná forma komunikace. 

Dopoledne uteklo jako obvykle velmi rychle. Zručné ruce klientek během 

chvíle nazdobily krásné perníčky, vhodné ihned k nakousnutí. Každý 

z přítomných velmi pozitivně hodnotil umění toho druhého a klientky byly 

velmi rády, že mohly být tolik užitečné právě v činnosti, která nejvíce 

přísluší ženám a pojí se s nimi spousta vzpomínek na dřívější léta. 

Děkujeme ČEZ za spolupráci v rámci projektu. 
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TVOŘENÍ Z MODELOVACÍ HMOTY 

V rámci dopolední tvořivé ergoterapeutické skupinky si klienti úseku A2 

vyzkoušeli práci s modelovací hmotou v rámci hesla „ Když nejdou klienti 

do dílen, jde dílna ke klientům“. Tvořivosti a nápadům se meze nekladou, 

takže si mohli vyzkoušet různé techniky i pomůcky. Nejvíce se používaly 

vykrajovátka na perníky či cukroví s vánočním motivem, jelikož se Vánoce 

kvapem blíží. Přitom, jim právě tato hmota válení těsta připomnělo. 

Práce jim šla od ruky. Samozřejmě nechyběla příjemná atmosféra, úsměvy 

a dobrá nálada. Pro klienty to bylo zpestření a změna pracovní činnosti. 
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PEČENÍ PERNÍČKŮ 

V pondělí 1.11.2021 jsme si připravili pro naše klientky pečení perníčků.  

Šlo o přípravu na poslední reminiscenční setkání s dětmi ze ZŠ Prigo. Těsto 

jsme měli již připravené kolegyní z ergo týmu. Bylo však potřeba perníčky 

vykrojit a upéct. Do vykrajování se s radostí pustily naše klientky.  Pečení  

z bezpečnostních důvodů zajistily pracovnice ergo týmu. Klientky si při této 

akci zavzpomínaly na to, jak se v minulosti této činnosti věnovaly ve svých 

domácnostech pro své blízké. K práci si klientky daly kafíčko a společně 

jsme si popovídaly o tom, jaké cukroví doma pekly nejraději.  Naše 

společné dílo se povedlo a vůně perníčků se linula celým domovem. 

Následně proběhlo jejich zdobení, které se konalo ve společenském sále 

Domova Sluníčko za poslechu krásných vánočních koled. Perníčky byly 

krásně nazdobeny a všichni jsme začínali mít předvánoční náladu, která je 

se zdobením spojená.  
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Vernisáž fotografií 

Pod záštitou Nadace ČEZ došlo již na začátku roku 2021 k projektu, jehož 

cílem bylo ustanovení 10 reminiscenčních setkání s dětmi. Jednou z jeho 

částí, snad i nedílnou součástí, bylo také pořízení profesionálních fotografií 

desíti našich klientů, kde cílem bylo propojit mládí se stářím.  

Zakončení celého projektu proběhlo v sále Domova Sluníčko v pátek 

12. listopadu, kde každý z účastníků dostal osobní pozvánku s tím, aby si 

sám vybral někoho dalšího, koho by chtěl mít v onu slavností chvíli po svém 

boku. V odpoledních hodinách došlo k očekávanému odhalení 

velkoformátových fotografií, které nikdo z nás předem neviděl. U každé 

fotografie klienta byla cedulka s pár slovy, které nám o sobě prozradili a na 

závěr nechybělo ani „Motto“ pro příští generace. 

Slavnostní odpoledne zahájil p. ředitel organizace Mgr. M. Tejzr a po něm 

si převzala slovo zástupkyně ředitele, p. Mgr. T. Minarčíková, DiS.  

a provedla nás prezentací celým projektem od samotného začátku až do 

úplného konce. 

Jak už to na vernisážích chodí, každý dostal do ruky skleničku 

s nealkoholickým vínem k přípitku, pro všechny zúčastněné bylo 

připraveno také pohoštění, o které se postarala koordinátorka p. Skácelová. 

Všichni zúčastnění se velmi dobře bavili jak mezi sebou, tak s vedením 

domova a vzájemně obdivovali fotografie ostatních.  

Odpoledne uteklo velmi rychle a ač neradi, museli jsme se rozloučit. Každý 

z fotografovaných klientů si na památku odnesl dárek ve formě 

profesionálně upravených fotografií. 

Děkujeme nadaci ČEZ za zprostředkování akce a našim klientům Domova 

Sluníčko.  

Za ergotým Petra 
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ADVETNÍ VĚNCE 

 

Na přelomu měsíce listopadu se nám výrazně proměnila atmosféra domova. 

Místo podzimní výzdoby v podobě listí, dýní, šípků, vřesů a ježků se na 

chodbách setkáváme s vánočními hvězdami, baňkami, anděly, vánočními 

stromečky a také adventními věnci, které jsme tvořili a zdobili za pomoci 

studentů ze střední zahradnické školy. Toto příjemné setkání u jednoho 

velkého stolu proběhlo ve čtvrtek 25. 11. 2021 

Všechny vyrobené adventní věnce mají tvar kruhu, protože tento tvar 

adventního věnce vyjadřuje pospolitost. 

Děkujeme studentům a paní učitelce za příjemné strávené dopoledne  

a společně vyrobené adventní věnce, které zkrášlily náš domov Sluníčko  

a vdechly vánoční atmosféru.  

  Eva Skácelová 
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PŘEDNÁŠKA O ISLANDU 

Dne 27. listopadu 2021 se v Domově Sluníčko uskutečnila přednáška  

o Islandu, kterou si pro klienty připravil dobrovolník Mgr. Richard 

Budský. Senioři se během ní dozvěděli zajímavé informace o zemi ohně a 

ledu, jejíž krásy každoročně obdivují miliony turistů. Na Islandu přitom 

žije jen 360 tisíc obyvatel, tedy méně než v Brně. 

Prezentace zahrnovala i fotografie z nejznámějších islandských míst, mezi 

které patří např. Zlatý okruh, Jižní pobřeží nebo poloostrov Snæfellsnes. 

Na tomto poloostrově se odehrává příběh z románu Cesta do středu země 

od Jula Verna. Zvláštní pozornost byla věnována hlavnímu městu 

Reykjavík, severní polární záři či islandské gastronomii, kterou představují 

zejména ryby. 

Island klade velký důraz na ekologii, knižní průmysl a také rovnost žen  

a mužů. Vigdís Finnbogadóttir se v roce 1980 stala první demokraticky 

zvolenou prezidentkou na světě, mezi její přátele patřil i Václav Havel. 

Současnou vládu vede premiérka a nejstarší parlament světa dnes tvoří 

ženy z bezmála 48 %. 

Děkujeme Mgr. Richardu Budskému za zajímavou přednášku a budeme se 

těšit na další.  

Eva Skácelová 
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POZDRAVY MGR. SEKANINY KLIENTŮM 

Naši klienti v letošním roce celkem dvakrát obdrželi pozdravy pana 

Sekaniny. Pro klienty to bylo milé čtení, protože jednak byli rádi, že na ně 

někdo myslí a snaží se jim vytvořit něco zábavného a pak také byli 

pobaveni textem samotným, kdy jsou popisovány zábavné příběhy ze 

života. 

Přiloženými kvízy z pohádek a filmů všichni prověřili svou paměť  

a zároveň zavzpomínali na děje filmů a herce, kteří v oněch filmech  

a pohádkách hráli. Hned máme další téma k debatě, která je téměř 

nekonečná. A přísloví? Ty milují všichni! 

Nemůžeme opomenout ani tematické obrázky k vymalovávání, u kterých 

klienti naopak tříbí svou fantazii ve volbě barevných pastelek. 

Už se těšíme na další pozdravy a naopak zdravíme p. Sekaninu a velmi 

děkujeme za zájem. 
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VÁNOČNÍ PEČENÍ VE SLUNÍČKU 

Rok se s rokem sešel a máme tu opět Vánoce.  

Tradice by se měly dodržovat, takže jsme Vánoce přivítali tradičním 

pečením. Vůně lineckého, perníčků a rumových kuliček, se postupně linula 

všemi úseky, jak Domova pro seniory, tak domovem pro zvláštní režim. 

Klienti se do pečení vrhli s plnou vervou a výsledek byl vynikající.  

Radost a úsměv na jejich tvářích byl vypovídající. Pečené cukroví se 

prokládalo nepečeným, zpívaly se koledy a pro navození správné atmosféry 

se naléval také svařák. 

Zakončení celého pečení bylo vzpomínkou do dob minulých, kdy pekly naše 

babičky a maminky. 
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FOTOVAMY V RÁMCI MEZIČASŮ - BŘEZNOVÁ PŘÍRODA  

A OVČÁRNA SKŘÍTEK 

Dne 3.12.2021 proběhla ve společenském sále prezentace fotografií 

s názvem Fotovamy v rámci Mezičasů. Fotografické prezentace zaslal  

p. Mgr. Sekanina ze spolku Počteníčko. 

Úvodem byla klientům krátce vysvětlena existence a činnost spolku 

Počteníčko a následně jim byly prezentovány fotografie, podtržené 

příjemnou hudbou. Někteří klienti, pocházející z Ostravy – Výškovic 

dokonce na fotografiích Březnová příroda rozpoznali Hošťálkovickou 

vysílací věž a Jistebnické rybníky.  

Prezentace se klientům velice líbila, jelikož většina z nich má kladný vztah 

k přírodě, zvířatům i hudbě. 

Za ergotým Hana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA OD DĚTÍ 

Děti ze ZŠ Pokorného zaslaly našim klientům krásné, ručně vyrobené vánoční 

přáníčka. Přáníčka byly klientům předány individuálně návštěvou na jejich 

pokoji. Klienty potěšilo, že na ně děti myslí, i když se nemohou vidět. Mnohým 

z nich to vehnalo slzy do očí a přáníčka tak zaujaly čestné místo. 

Neboť ZŠ Pokorného na naše klienty myslí a přáníčka předávali už i v loňském 

roce, velmi nás potěšil jejich zájem i letos. Velmi děkujeme za spolupráci. 



34 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Kalendář píše 6. prosince a do našeho domova Sluníčko zavítaly tři 

nadpozemské bytosti, na které jsme se tak trošku připravovali, neboť jsme 

vytušili, že by přeci jen někdo takový dnes mohl přijít. Čert, Anděl  

i Mikuláš poctivě obešli každý úsek a všechny klienty. V někom i po těch 

letech každoročních návštěv  nadpozemských bytostí byla jen malá dušička, 

ale ve výsledku se všichni dobře bavili. Mikuláš mezi klienty vnesl klid, 

Anděl rozdával sladkosti a Čert poroučel každému dobrou štamprličku. 

Klienty potěšila vánoční přáníčka od dětí dobrovolných hasičů z Dolní 

Lhoty. Mnoho z klientů předneslo nějakou tu říkanku a na závěr všichni 

zazpívali koledu. Zábava byla velmi pěkná a my všichni budeme mít zase 

na co vzpomínat a třeba se těšit, zda se rozhodnou nás navštívit i v příštím 

roce. 
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Přáníčka ZŠ Proskovice 

Vánoční přáníčka od dětí ZŠ Proskovice 

Děti ze ZŠ Proskovice zaslaly našim klientům krásná, ručně vyrobená 

vánoční přáníčka.  

Přáníčka byla klientům předána na skupinkách i individuálně návštěvou na 

jejich pokoji. Klienty přáníčka velmi potěšily, zálibně a s láskou je přijali. 

Děkujeme dětem ze ZŠ Proskovice, že myslí i na naše klienty. Myslím, že 

nemají ani zdání, jakou tím našim klientům působí radost.  

Ergotým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční přáníčka od dětí ZŠ K. Pokorného 

Děti ze ZŠ Pokorného zaslaly našim klientům krásná, ručně vyrobená 

vánoční přáníčka. Přáníčka byly klientům předána individuálně návštěvou 

na jejich pokoji. Klienty potěšilo, že na ně děti myslí, i když se nemohou 

vidět. Mnohým z nich to vehnalo slzy do očí a přáníčka tak zaujala čestné 

místo. Dětem i učitelům moc děkujeme… 

Ergotým 
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SLUNÍČKOVÝ VÁNOČNÍ PRODEJ  

Pondělí  6.  prosince se v  Domově Sluníčko neslo nejen ve znamení 

Mikuláše a jeho pomocníků, ale i ve znamení Sluníčkového vánočního 

prodeje, který se konal ve společenském sále. Kreativní nápady 

ergoterapeutického týmu se proměnily v originální a nápadité výrobky, 

určené k vánoční výzdobě a v malé i větší dárky pod vánoční stromek. Na 

výrobě se samozřejmě podíleli klienti, kteří v průběhu celého roku 

navštěvují sluníčkovou klubovnu a vyhledávají aktivity zde nabízené. 

Výrobky byly původně určeny na vánoční trhy v centru města Ostravy, kde 

se mimo jiné měla prezentovat činnost organizace, ale doba „covidová“ 

tomu chtěla jinak. Každý z originálních dárků jistě potěší pod vánočním 

stromkem všechny ty, pro které byl s láskou a nadšením zhotoven. 

Za ergotým Pavla 
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SPOLUPRÁCE S ING. SEKANINOU V DOMOVĚ 

V pondělí 13. 12. 2021 jsme si v tomto adventním čase pro naše klienty 

připravili nevšední akci. Podstatou této akce bylo klientům připomenout 

projekty (akce), které proběhly v průběhu tohoto roku v rámci spolupráce 

se spolkem Počteníčko pod záštitou pana Ing. Ivana Sekaniny. Uskutečněné 

akce jsme klientům připomněli formou prezentace doplněné fotografiemi.  

Také jsme klientům předali vánoční poděkování, které ve formě video 

vzkazu zaslal pan Bc. Jiří Navrátil, MBA náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje. V rámci této akce byly na závěr klientům 

předány dárky, které zaslal Ing. Sekanina všem, kteří se zúčastnili 

Křížovkářské ligy. Ani ostatní klienti nepřišli zkrátka v rámci projektu 

„Hrníček pro tebe“ a všem zúčastněným i dalším klientům byly předány 

vkusně zabalené hrníčky, které všem obdarovaným udělaly velkou radost. 

Poté jsme si společně pustili z interaktivního kufru vánoční písně, které 

příjemně doplnily atmosféru celé akce. Toto dopoledne se opět vydařilo  

a klienti odcházeli dobře naladěni. Už nyní se všichni těšíme na nové 

projekty, které nás budou čekat v příštím roce ve spolupráci s panem  

Ing. Ivanem Sekaninou.          Za ergotým Šárka 
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SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY 

Domov pro seniory – úsek A1 

CESTUJEME PO SVĚTĚ 

Každý pátek máme zavedeno v našem domově pro klienty ze služby DS, 

aktivitu promítání DVD. Cestopisné prezentace zahrnují přírodu, města, 

architekturu, běžný život, zajímavosti z mořského života. Kromě snímku ze 

zahraničí i domácí půdy, má možnost každý účastník si odnést širokou 

škálu podnětů a podnětnou přidanou hodnotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřání k 

 89. narozeninám 

V říjnu oslavila naše klientka 

z úseku A1 paní Františka 

Berková své narozeniny. 

Spolu s předanou orchidejí  

a bonboniérou jsme popřáli 

hodně zdraví a vitality do 

dalších let. 
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V říjnu oslavila své 83. narozeniny paní Zdeňka Krátká. Vedoucí úseku 

zorganizovala malé posezení na jídelně. Klientka pozvala své nejbližší 

spolubydlící na společnou oslavu. Dámy si zamlsaly, společně zavzpomínaly 

na mladá léta, k tomu jim hrála dechovka. Bylo to pro paní Krátkou příjemné 

odpoledne. 
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

 

Rok se sešel s rokem a opět jsou tady vánoce. Upéci skvělé vánoční cukroví 

vyžaduje hodně lásky, pracovitosti a především zkušeností. Klienti úseku 

A1 v Domově pro seniory se tohoto úkolu zhostili na jedničku. 8. 12. 

proběhlo pečení za asistence pracovníků v přímé péči, zdravotní sestřičky 

úseku a vedoucí úseku. Nejdříve tomu předcházelo vylouskat oříšky, úkolu 

se zhostili nejen ženy, ale i muži, společně vyloupali 2 kg vlašských ořechů. 

Letos jsme pekli vanilkové rohlíčky, linecké, pusinky a rumové kuličky. 

Protože nám zbyly suroviny, ještě jsme ukuchtili domácí vaječný likér.  

Aby nám práce šla dobře od ruky, posilnili jsme se dobrým punčem. 

Všichni jsme se dobře bavili a klienti už se těší, jak ochutnají cukroví na 

Štědrý den, které zatím musí odležet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Šamajová, vedoucí úseku A1 

 

 

 

 

 

 

 

Také naši klienti se podílejí na výzdobě 

našeho úseku. Děkujeme tímto  

p. Šumšalové za krásné vánoční ozdoby. 

Úsek A1 
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Domov pro seniory – úsek A2 

Dělat malé věci s velkou láskou 

Rok se s rokem pomalu schází a blížící se zimní období přináší, 

bilancování, pocity ztrát a nálezů. V čase Dušiček i Nového roku 

máme tendenci zamýšlet se více nad smyslem života, cílem našeho 

snažení zde. 

Smyslem života není slogan ani samolepka, kterou si dáme na 

čelo, když se nám zachce. Smyslem je mnohdy to, co přirozeně 

vyhledáváme, děláme, čím přirozeně jsme, v čem se cítíme 

přirozeně a co pomáhá i těm kolem nás cítit se dobře. Je to určitá 

služba druhým, kterou nevnímáme jako službu, ale jako naplnění 

nebo chcete-li poslání. Je také dobré si uvědomit, že smysl života, 

ten skutečný a jedinečný, nám byl dán jako dar, a pokud volíme 

jiné alternativy, je to jen naše uhýbání – mnohdy nevědomé – 

tomu, co je naší duši přirozené blízké.  

Milí čtenáři, dovolte mi touto cestou se připojit a dnes poděkovat 

svému týmu DS úseku A2, který je ve složení 7 pečovatelek a  

2 pečovatelů, jmenovitě Zdeňka Horníčková, Petra Richterová, 

Taťána Menšíková, Jana Svobodová, Iveta Seidlerová, Yvona 

Bočková, Miluše Dziková, Kamil Matýsek a nejmladší  

z pečovatelů Max Kovářů. Pečující personál doplňuje zkušená 

zdravotní matadora Šárka Kostelňáková. Děkuji všem pečujícím 

za celoroční pracovní nasazení, úsilí a péči o klienty v tomto 

nelehkém roce 2021 poznamenaném trvající pandemií Covid 19.  

Dovolte mi také popřát všem, a to vedení domova, celému 

ekonomickému úseku, kolegyním, kolegům, pracovníkům 

obslužných pracovišť do kuchyně, prádelny, údržby, úklidu  

a zejména našim klientům Domova Sluníčko klidné prožití 

vánočních svátků, mnoho sil, pozitivní energie do příštího roku  

a především pevné, ničím nenahraditelné zdraví!!! 
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Vánoční stromeček 

 

Zelenej se, jedličko, 

narovnej se maličko, 

líbíš se mi, vezmu si tě 

budeš vonět v našem bytě. 

Dám ti hvězdu na čelo, 

večer bude veselo. 

Můžu ti to předem slíbit 

bude se ti u nás líbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Vránová, vedoucí úseku A2 
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Domov pro seniory – úsek A3 

   

Vážené kolegyně, vážený kolego, 

chtěla bych Vám prostřednictvím Sluníčkového zpravodaje poděkovat za 

spolupráci v roce 2021.  Poděkovat za Vaše úsilí, pracovní nasazení  

a obětavost při poskytování ošetřovatelské péče. Vykonáváte tu 

nejdůležitější práci s klienty, do níž vynakládáte své síly. Za přístup jakým 

s klienty hovoříte, podporujete a svým vlídným slovem utěšujete, je pro mě 

ctí s Vámi spolupracovat.  

Zároveň bych Vám chtěla poděkovat, že mě pomáháte a společně tvoříme 

tým, který jde jedním směrem.  

Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 

především pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v profesním, tak i osobním 

životě.  

V úctě 

Bc. Monika Poláchová, DiS., vedoucí úseku A3 
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SPOLEČNÉ ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA ÚSEKU A3 

 

Věděli jste, že zavěšování ozdob na větve je starý polský zvyk, který se 

datuje od slovanských pohanských tradic? Anebo,  že vánoční stromky 

měly ochranitelskou funkci? To vše jsem se dozvěděla v průběhu zdobení 

vánočního stromečku s klienty. Klienti měli možnost se zúčastnit zdobení 

stromečků v jídelně. Musím přiznat, že tolik pomocníků jsem nečekala. 

Každý z klientů měl příležitost si pověsit ozdobnou baňku. V průběhu 

zdobení, jsme společně zavzpomínali, jak se u klientů zdobil stromeček, 

kolik rodinných příslušníků se podílelo na zdobení vánočního stromečku  

a jaké ozdoby zdobily vánoční stromeček. 

Na úseku panovala dobrá nálada a atmosféra byla přímo vánoční. Káva 

voněla na stole a z jídelny zněly koledy, které si klienti společně zazpívali. 

Na zdobení vánočního stromečku se podílela většina klientů. Kdo nemohl 

přijít ke stromečku, toho personál navštívil na pokoji a mohl si zavěsit 

vánoční ozdobu na stromeček.  

Věřím, že jsme tímto udělali radost nejen klientům, ale také nás pracovníky 

potěšilo společně setkání s klienty. Společně jsme mohli prožít první 

adventní týden, který je jeden z nejkrásnějších ročních období, plné naděje, 

lásky a porozumění.  

Bc. Monika Polachová, DiS. 
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OSLAVA 90. NAROZENIN PANÍ VLASTY MAŇÁSKOVÉ 

Dne 1. října oslavila paní Vlasta Maňásková své životní jubileum 90 let. 

Naší klientce jsme připravili společně s rodinou překvapení. Paní Vlasta do 

poslední chvíle nevěděla, že oslava vypukne v odpoledních hodinách za 

přítomnosti pana ředitele Mgr. Marka Tejzra, vedoucí útvaru sociální  

a přímé péče Mgr. Terezy Minarčíkové, vedoucí úseku Bc. Moniky 

Poláchové, pracovníků A3 a paní Evy Skácelové, která se podílela na celé 

oslavě, aby bylo vše dobře nachystané.  

Překvapení se podařilo a paní Vlasta měla velkou radost. Oslavy si 

náramně užívala, měla jiskry v očích a humorem jen sršela. Svými 

historkami bavila klienty, kteří také zavzpomínali. 

Do dalších let paní Vlastě přejeme hodně zdraví a spokojenosti.  
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SLUŽBA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Domov se zvláštním režimem – úsek B1 

ADVENT NA ÚSEKU B1 

Ačkoli stále bojujeme s pandemií, adventní čas jsme se s klienty rozhodli 

trávit tradičním způsobem. V úvodu příprav na Vánoce jsme upekli 

cukroví, které krásně provonělo celý úsek a také ředitelství. Při práci jsme 

si poslechli vánoční koledy, které všichni dobře známe a povídali jsme si o 

vánočních tradicích. Klienti vzpomínali na svátky trávené v dětství, ale také 

na svátky, které trávili se svými dětmi. Nálada byla příjemná a v závěru 

společného pečení jsme si pochutnali na horké čokoládě, která nám 

posloužila k ozdobení cukroví. Po vánočním pečení a povídání jsme ještě 

nazdobili vánoční stromeček a pracovníci úseku klientům pomohli vyzdobit 

naše pokoje. Všichni se společně těšíme na Vánoce a doufáme, že budeme 

mít možnost se setkat s našimi blízkými. 

Monika Neuwirthová, DiS. 
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021 

 

Rok 2021 byl v porovnání s předchozími lety nesmírně náročný. Již 

počátkem roku jsme všichni věděli, že pandemie, se kterou všichni 

bojujeme, si vybírá vysokou daň.  Někteří klienti nás v důsledku 

onemocnění navždy opustili. Klienti, kteří měli více štěstí, si často dodnes 

nesou trvalé následky onemocnění, které ve vysoké míře ovlivňuje kvalitu 

jejich života. Bohužel se s nemocí setkali také pracovníci úseku, ať už 

v řadách svých blízkých nebo sami onemocněli.  

 

Do roku 2021 jsme všichni vstupovali s nadějí, že se nám podaří porazit 

pandemii a opět žít běžným způsobem života. Velkou překážkou pro nás 

bylo výrazné personální oslabení týmu pracovníků, a to nejčastěji 

v souvislosti s onemocněním či nařízenou karanténou.  Někteří kolegové se 

rozhodli, že již dále nebudou pracovat v Domově Sluníčko a budou se 

věnovat jiné práci. 

 

V průběhu roku 2021 se nám podařilo úspěšně navázat na život před 

pandemií. Cesta k úspěchu byla dlouhá a stála nás všechny spoustu úsilí. 

Velmi pečlivě jsme se věnovali aktivizaci klientů a každý drobný úspěch byl 

pro nás všechny velkým krokem k návratu do běžného života. Odměnou 

nám často byly spokojené úsměvy našich klientů a také ocenění naší práce 

rodinami klientů, se kterými úzce spolupracujeme.  

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům úseku B1, kteří po 

celou dobu pandemie neúnavně a často na úkor času tráveného se svými 

nejbližšími pečují o naše klienty, zdravotním sestrám, členům 

ergoterapeutického úseku a také všem rodinným příslušníkům a blízkým 

našich klientů.  

 

Všichni víme, že pandemie není ani zdaleka u konce a čeká nás náročné 

období. Do roku 2022 vám všem přeji pevné zdraví a sílu, abychom další 

rok zvládli lépe, než ten předchozí. 

 

     Monika Neuwirthová, DiS., vedoucí úseku B1  
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Domov se zvláštním režimem – úsek B2 

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ NA ÚSEKU B2 

Čtvrteční dopoledne 25. listopadu probíhalo v před adventním duchu. 

Společně s klientkami jsme tvořily a vytvořily hned tři adventní věnce, 

které budou krásně zdobit úsek. Ruku k dílu přiložila jak děvčata z úseku, 

která připravila korpusy k přímému zdobení, tak děvčata, která se 

postarala o to, aby na věnce bylo co dát a v neposlední řadě naše skvělé 

klientky, jež se postaraly o decentní a přitom opravdu krásné výsledky. Při 

zdobení jsme se zaměřily hlavně na přírodní materiály a samozřejmě na 

ženský vkus, který sídlí v každé z nás. 

Abychom atmosféru patřičně doladily, pustily jsme si k tvoření vánoční 

koledy a společně jsme zavzpomínaly na časy, jak vypadaly vánoce  

a vánoční zvyky dříve.  

Teď už nám jen zbývá těšit se na jednotlivé neděle, kdy svíce rozsvítíme  

a třeba i na Ježíška, který se nezadržitelně blíží. 

Za ergotým  Petra a tým B2 
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Podzim v domově se zvláštním režimem na úseku B2 

Na úseku B2 začal krásný barevný podzim s ještě krásnějším slunečným 

počasím. Nastalo to pravé „babí léto“, které jsme plně využili k procházkám  

a pobytu v zahradě domova. 

A jak šel čas, tiše k nám přišla paní zima a už jsme se nachystali na Vánoce. 

Abychom se měli na co koukat a zpříjemnili si čas, vyrobili jsme si adventní 

věnce a napekli s voňavé cukroví. 

Dovolte mi, abych se trochu ohlédla za uplynulým rokem. Začátek roku byl ještě 

ve znamení zvýšených protiepidemických opatření. Všichni si pamatujeme naše 

ochranné „sněhuláky“ a všechna ta nařízení, která ale vedla k tomu, že jsme si 

potom v létě mohli více nadechnout. 

Byly i chvíle, které nebyly vůbec lehké, ale mé kolegyně našim klientům vždy 

nabídly vlídnou tvář a úsměv. Koncem roku jsme se potýkali s nedostatkem 

pracovníků z důvodů zdravotních omezení, ale vždy jsem se u svých „holek“ 

setkala s ochotou a chutí chybějící kolegyně zastoupit. O to víc nás pak potěší 

každé poděkování a pochvala za naši práci. Vážím si toho, když si i v této 

uspěchané době někdo najde chvíli a poděkování napíše. Se svolením autorky si 

dovoluji tento dopis předat dál, protože nás všechny opravdu moc potěšil.  

Vážený pane řediteli, 

dovolte, abych Vám tímto osobním dopisem vyjádřila nesmírné díky, za 

obrovskou starostlivost a péči, kterou Vaše zařízení Sluníčko věnuje mé 

matce, paní Marii Blahožové, která je od roku 2018 ve Vašem domově. 

Maminka je umístěna na oddělení B2, se zvláštní  péčí. Trpí demencí  

a Alzheimerovou chorobou. Od počátku jejího pobytu ve Vašem zařízení jí 

byla věnována maximální péče a pozornost, kterou naše rodina velice 

oceňovala. 

Dne 15. 11. 2021 maminku postihla těžká mozková mrtvice a ze Sluníčka 

byla převezena do městské nemocnice Fifejdy na JIP neurologického 

oddělení. Byla zde hospitalizována ve velmi těžkém stavu do 30. 11. 2021. 

Poté byla přijata zpět do Sluníčka. Pokud jsme dosud oceňovali Vaše služby 

jako skvělé a nadstandardní, nevím, jak mám vyjádřit své pocity nyní. 
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Máte skvělý personál, který je nejen profesionálně zdatný, ale i laskavý, 

trpělivý a hluboce lidský. S maminkou se dějí hotové zázraky. 

Ráda bych znovu poděkovala touto cestou nejenom Vám, ale i celému 

personálu oddělení B2, těžko říci, kde začít. Děkuji paní Ivaně Štefkové, 

která má na starost chod oddělení, paní Evě Virecové, která dbá  

o zdravotní stránku péče, dále všem fyzioterapeutům, kteří na odd. 

docházejí a samozřejmě všem členům personálu, kteří se o maminku 

starají. 

Máte naše upřímné díky a přeji, aby se Vám v další práci vše dařilo. 

Krásný, klidný a láskyplný vánoční čas přeje za celou rodinu 

Ing. Marie Lichnovská, Ph.D., dcera paní Blahožové 

Jsem ráda, že na svůj tým můžu být hrdá a jsem pyšná na to, že je všechny mám. 

Také i já touto cestou děkuji celému svému týmu za důvěru, za ochotu, za 

dobrou náladu, za otevřenost a za laskavost s jakou svou práci vykonávají. Mé 

díky samozřejmě patří i naší úsekové zdravotní sestřičce Evě, ostatním 

zdravotním sestrám a pracovníkům ergotýmu, bez nichž by naše práce nebyla 

kompletní. Moc velké díky. 

 

Bc. Ivana Štefková, vedoucí úseku B3  
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Domov se zvláštním režimem – úsek B3 

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH  STROMKŮ NA ÚSEKU B3 

Čtvrtek 25. listopadu se nesl nejen ve znamení jména Kateřiny, ale i ve 

zdobení vánočních stromků na úseku B3, který se honosí znakem vážky. 

V rámci dopoledního programu jsme s klienty vstoupili do adventního času. 

Čím začít jinak, než zdobením vánočních stromků. Ozdoby si vybrali 

klienti, kteří se podle svých sil a možností aktivně zapojili do této 

každoroční a oblíbené akce. Vánoční stromky na úseku B3 se nesou ve 

znamení fialové, červené a stříbrné barvy. Všichni, kdo se na výzdobě 

podíleli, měli velikou radost z pochval, které vyslechli od personálu  

i návštěv z řad rodinných příslušníků. 

Za ergotým Pavla 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Něco málo o autorce veršů … 

Paní Vlasta Pumprlová se narodila v roce 1940. Školní léta a své mládí 

prožila v Polance, kde se aktivně zapojovala do kulturního dění. Zpívala ve 

školním a kostelním sboru, hrála v operetě Dovolená s Andělem, zpívala na 

různých akcích. Všeobecné hudební vzdělání získala u hudebního 

skladatele Milana Salicha, syna Heleny Salichové, která také žila v Polance. 

Věnovala se i poezii, psala jen tak, pro sebe. Kořeny má na vesnici, což 

dokazuje její mluva i humor, který vkládá do svých veršů. Se zájmem jsem 

si přečetla sbírku veršů s názvem „Tož vítajte“, vybrala jsem jednu z básní, 

kterou se svolením paní Vlasty uveřejňujeme v našem Slunečním paprsku 

spolu s informacemi z jejího života.  

 

Roční období 

Probouzí se ze spánku,      

noc má na kahánku,     Na strništi vítr fouká, 

všechno raší, pučí, kvete, div se světe,  zajíců je plná louka, 

jaro přišlo k nám,     v lese straka povídá, 

hold mu za to vzdám.     laň,  že kolouška zas má, 

       sova houká hů,  hů, hů, 

       zima bude brzy tu. 

Jdeme k vodě, na louku, 

kolem plno pavouků,     Přijel Martin na koni, 

vážka s vážkou laškuje,     kdo ho děti dohoní? 

krásně na tom světe je.     Už je tady Ježíšek, 

Dám ti ruku, ty můj brouku,    dárků plný košíček, 

půjdeme spolu na tu louku.    končí starý rok,  

       do nového nový krok.  
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Ergoterapeutický úsek 

PODĚKOVÁNÍ ERGOTERAPEUTICKÉMU ÚSEKU 

Můj ergotýme – HANI, MARŤO, SILVI, PETŘI, ŠÁRI, MILI, IVI, PETŘI, 

p. PAVLI a EVI chtěla bych Vám všem touto cestou upřímně a z celého 

srdce poděkovat za Vaši vykonanou práci, kterou po celou dobu vzorně 

odvádíte. Vím, že je náročná a velmi všestranná, ale Vaší pílí, empatií je 

také díky Vám krásná.  

Díky Vaší snaze dáváme radost druhým a tím naplňujeme pocit radosti  

a štěstí. Díky Vám náš tým roste a společným úsilím se stmeluje.  

Děkuji za vše a přeji Vám krásné prožití vánočních svátků plné rodinné 

pohody, radosti, zdraví   

a především lásky od Vašich blízkých.  

Važme si každého dne, kdy můžeme být všichni spolu a radovat se z každé 

maličkosti, protože to je smysl našeho života. 

Chtěla bych také za celý Ergotým  velmi poděkovat naší p. vedoucí Terezce 

za její upřímnost, lidskost a empatii.  

Děkujeme za Ergoterapeutický úsek Lenka Golová, DiS. 
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Poradenství 

PRIMA DVOJKA NA CESTÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den milí čtenáři, 

dovolte, abychom se Vám v tomto čísle „Sluneční paprsek“  představily  

i my dvě Radka a Pavla, prima dvojka na cestách. Ať si sněží nebo lije, 

počasí nám nevadí, vždy s úsměvem vyrážíme za klienty. Obě pracujeme 

jako sociální pracovnice Domova Sluníčko, na poradenství a mnozí z Vás 

nás měli možnost poznat osobně přímo v terénu, když jsme Vás navštívily 

v rámci sociálního šetření při podání žádosti do domova nebo pak již na tzv. 

zakázce, před zahájením Vaší pobytové sociální služby v Domově Sluníčko.  

Radka Oravová – Do sociálních služeb jsem nastoupila hned po dokončení 

školy v roce 1985, kdy jsem pracovala 10 let v Domově Čujkovova a pak 

také 2 roky v Domově Korýtko až jsem 1. 3. 2000 zakotvila v Domově 

Sluníčko, kde pracuji již plných 21 let, od vzniku domova. Jsem takový 

poutník časem a zažila jsem v Domově Sluníčko již ledasco. Vlastně jsem už 

i pamětník. V soukromí jsem i babička a mám krásné, zdravé dvě vnučky 

Zorku a Tamarku. 
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Pavla Kirschnerová, DiS. – V Domově Sluníčko pracuji od roku 2014, 

předtím jsem pracovala v České spořitelně jako operátorka ve výpočetním 

středisku a pak v mateřské školce jako hospodářka. Dálkově jsem při práci 

vystudovala Vyšší odbornou školu sociální, protože k tomuto oboru mne to 

vždy táhlo. Nyní tedy již osmým rokem pracuji na poradenství se skvělou 

kolegyní paní Radkou Oravovou. 

Pro Vaši představu milí čtenáři představujeme Vám v kostce, co obnáší 

práce na poradenství. 

Přijímáme žádosti žadatelů o pobytovou soc. službu domova pro seniory  

a domova se zvláštním režimem, žádosti zpracováváme, jsme první 

kontaktní osoby, komunikujeme se zájemci, rodinnými příslušníky a 

dalšími pracovníky různých úřadů a institutů. Poskytujeme informace o 

našich pobytových sociálních službách každému, kdo se na nás obrátí. 

Provádíme sociální šetření a také zakázku přímo v terénu u budoucích 

našich klientů. 

Zpracováváme smlouvy, zajišťujeme Vám klientům dle vašeho přání 

přihlášení k trvalému pobytu, vyřizujeme Vám nové občanské průkazy, 

písemně hlásíme za Vás na Magistrát města Ostravy osvobození od 

poplatku za komunální odpad, vyřizujeme Vám převedení příspěvku na 

péči přes Úřad práce. Zajišťujeme každoročně setkání jubilantů  

s p. starostou z Úřadu městského obvodu Vítkovice.  

A na závěr máme pro Vás milí klienti dobrou zprávu, od 1. ledna 2022 Vám 

Česká správa sociálního zabezpečení zvýší Vaše důchody. 

Svíčka i prskavka v našich očích září, přišel čas obrátit list v kalendáři. 

Krásné Vánoce, hodně zdraví, osobní pohody a šťastný Nový rok 2022 

Vám přejí   

Radka a Pavla 
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Zdravotní úsek 

Milí klienti, kolegové a příznivci Domova Sluníčko. 

Máme za sebou velmi těžký rok, který poznamenala pandemie Covid-19. 

Mnozí nás nečekaně opustili, mnozí se ještě dnes vzpamatovávají 

z onemocnění. Nikdo z nás takovou situaci ještě nezažil a často jsme čelili 

velmi vyhroceným situacím. Za sebe ale musím říct, že jsme to zvládli se ctí. 

Je to hlavně díky vám všem, vaší ukázněnosti, smyslu pro spolupráci  

a kolegialitu. Moc vám všem děkuji za spolupráci a přeji vám v tom novém, 

nadcházejícím roce především zdraví a spokojenost.  

Snad už nastanou mnohem příjemnější události než v roce uplynulém. 

Vaše Hana Kotisová 

vedoucí zdravotního úseku 

 

 

 

DOBROVOLNÍCI 

 

Náš domov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA již 15 let. Za 

tuto dobu vzájemné spolupráce docházeli za našimi seniory desítky 

dobrovolníků, a kdybychom měli popsat všechny příběhy a vzniklá 

přátelství, vydalo by to snad i na celou knihu. 

Mezi dobrovolníky se nejčastěji vyskytují lidé z řad studentů a osob  

v produktivním věku, avšak výjimkou nejsou ani maminky na rodičovské 

dovolené a samozřejmě také senioři. Všem dobrovolníkům je třeba vzdát 

veliký dík a úctu, neboť přináší našim obyvatelům radost  a potěšení. 

Děkujeme za Vaši spolupráci v roce 2021 a těšíme se na tu další v roce 2022. 

Eva Skácelová 
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DARY A SPONZORING 

Ježíškova vnoučata 

Ježíškova vnoučata 

Ačkoli již dlouhodobě bojujeme s pandemií a náš život je v mnoha směrech 

ovlivněn omezeními, která nám ve velké míře neumožňují žít opět běžným 

životem tak, jako před pandemií, najdou se mezi námi lidé, kteří i v tak 

náročném období chtějí udělat radost osamělým seniorům drobným 

dárkem či zážitkem. Díky projektu českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ 

jsme tak mohli udělat radost osamělým klientům v Domově Sluníčko. 

Děkujeme všem dárcům za krásné dárky pro naše klienty, které často 

vykouzlily spokojený úsměv na tvářích klientů v náročném období. 

Monika Neuwirthová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Globus daruje radost 

Firma Globus ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Adra připravila 

pro naše klienty milé dárečky. Každý senior obdržel vánoční balíček plný 

různých věcí, od kosmetiky, přes drobnou elektroniku k sladkým 

dobrotám. 

Firmě Globus a společnosti Adra velmi děkujeme. 

Eva Skácelová 
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FINANČNÍ DARY jsou poskytovány průběžně a srdečně si jich vážíme. 

Všem dárcům děkujeme. 

PODĚKOVÁNÍ   NAŠIM  KLIENTŮM  ZA  ROK  2021 

Vážení a milí klienti Domova Sluníčko…  

Dovolte mi, abychom Vám touto cestou co nejsrdečněji poděkovali za 

celoroční snahu, vůli, vytrvalost, víru v lepší zítřky, trpělivost  

a spokojenost, která se odráží ve vašich očích a úsměvech. 

Čas plyne jako voda a opět tady máme konec roku 2021. Rok 2021 

nebyl pro nikoho z Vás jednoduchý a příliš šťastný. Museli jste se 

potýkat s nepříznivou situací okolo covidu-19, s různými omezeními  

a možná zdravotními obtížemi.  I přesto všechno, jste neklesali na 

mysli, jak se to zpívá v jedné známé písni a dokázali jste se opět 

radovat z každého dne a maličkostí, které nám život přináší. 

Jsme rádi, že jste součástí naší velké Sluníčkové rodiny. Za všechen 

personál, bych Vám do roku 2022 chtěla popřát pevné zdraví, úsměv na 

tváři, stále dobrou náladu a naději, že ten nadcházející rok bude 

v mnoha ohledech lepší. 

 Za ergotým Martina  

. 
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Poděkování od našich klientů za rok 2021 

Vážení a milí, 

Chtěla bych poděkovat za veškerou péči, kterou nám věnuje personál 

celého „Sluníčka“. Chci poděkovat hlavně paní vedoucí úseku A1 Dagmar 

Šamajové za veškerou starost a péči o nás a děvčatům a Vojtíkovi patří 

hodně díků za vše, co pro nás dělají. Nemají to lehké. 

7. ledna 2022 tady budu 1 rok, a vím, o čem píši.  

Přeji všem v domově veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v roce příštím. 

Děkuji upřímně za vše.  

Soňa Hořínková 
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Časopis Sluneční paprsek je vydáván a tištěn pro osobní potřebu klientů, 

pracovníků, rodinných pečujících a přátel Domova Sluníčko. 

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Syllabova 

2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

Redakční rada je složena z vedoucího redaktora: Mgr. Tereza 

Minarčíková, DiS. a členů redakční rady: Šárka Oudová, Lenka Golová, 

DiS., Eva Skácelová. 

Čtvrtletník, vydáno dne 1. 1. 2022 

Počet výtisků: 60 

Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise. 

Každý příspěvek prošel jazykovou korekturou a úpravou. Přispívatelé jsou 

odpovědní za vlastní příspěvek. V případě jakéhokoli zájmu přispívat do 

časopisu prosím kontaktujte p. Evu Skácelovou. 

 

 

 


