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březen 2013

Zámecké listy

Březen
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český
název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na
severní.
Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce.
Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok
jako únor.
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Pranostiky pro měsíc březen
Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce..
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
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Plánované akce na měsíc březen

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Matějská pouť
 Velikonoční trhy
 Oslava narozenin
 Přípravy na velikonoce – výzdoba, úklid, zdobení kraslic

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Výlet do Prahy –„Matějská pouť“
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Plnění Individuálních plánů
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 Oslava svátků a narozenin
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně
 Prezentace DPL Smečno, Velikonoční jarmark
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 6. 3. 2013 od 13:30h. jídelna NP – Odpolední posezení – břišní tance
 5. 3. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Pověsti a legendy
 13. 3. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Zdraví z přírody
 20. 3. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Minulost slánského kraje
 13. 3. 2013 od 15:15h. 1p. NP – CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a
fenkou Besinkou

Naše akce v únoru
Únorové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet na Kladno
Začátkem února se trochu zlepšilo počasí, i když bylo stále bílo. Ale sluníčko,
které ráno vystrkovalo své paprsky nás vytáhlo na výlet do Kladna. Výletu nic
nebránilo, protože plány na nákup i penízky byly připravené. Vystoupili jsem již
ve středu Kladna a prošli jsme si hlavní třídu, prohlédli jsme si naše oblíbené
obchody. Pak jsme autobusem dojeli do nákupního centra Oáza. Tam jsme vše
ukončili dobrým obědem a prohlídkou obchodů. Zpáteční cesta domů byla
veselá a všichni zářili spokojeností.
Chb- 3, Vlčková
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Únorové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Příjemně strávené odpoledne se psem
V neděli 3. února 2013 proběhlo
v prostorách
zámeckého sálu přívětivé setkání se
psem
(jménem „Dači“), za doprovodu paní
Havlínové.
Odpoledne to bylo vskutku vydařené,
neboť jak už
to bývá zvykem, cvičitelka měla
připravený
doprovodný
program.
Cvičitelka
předvedla,
jak umí pes poslouchat povely „počítání“, válení sudů, atd. Posléze se přistoupilo
k přímému kontaktu se psem, který měl největší efekt u nevidomých klientů. Na
závěr všichni svoji spokojenost vyjádřili bouřlivým potleskem a poděkováním.
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Únorové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Ve středu 13. 2. 2013 se v DS konala MISS SENIOR. Po počátečním představení
poroty a soutěžících nám v rytmu orientu předvedla břišní tance paní
Altmanová. Poté se soutěžící vrhli do soutěžních disciplín. Diváky nejvíce
okouzlila pěstitelka květin paní Bobina Fritz z jižního Walsu, která vyhrála MISS
SYMPATIE. Třetí místo obsadila paní Boženka, druhé místo kolážista pan Pepa a
první místo obsadil vášnivý jedlík pan Stanislav.
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Vyhodnocení dotazníků spokojenosti
V listopadu 2012 proběhlo v DPL Smečno dotazníkové šetření spokojenosti
zaměstnanců a klientů domova.
Závěrečné shrnutí spokojenosti zaměstnanců DPL Smečno
Ve dnech 1. 11. 2012 – 30. 11. 2012 proběhlo v Domově Pod Lipami dotazníkové
šetření zjišťující spokojenost zaměstnanců.
Dotazníkové šetření bylo členěno do šesti oblastí a ty byly dále členěny podle
bližšího zaměření. V každé oblasti měli respondenti možnost pro vlastní
vyjádření.
Celkově dopadlo šetření spokojenosti zaměstnanců DPL pro rok 2012 velice
uspokojivě. V drtivé většině otázek se objevuje hodnocení spokojenosti nad
70%.
Nejvíce připomínek se váže k systému sociálních výhod (FKSP), dále k dalšímu
odměňování zaměstnanců (mimořádné odměny, osobní příplatky). To jsou
bohužel věci závislé na finanční situaci organizace, kterou nelze téměř ovlivnit.
V zařízení platí nadále úsporná opatření, jako jsou úspora energií, vody,
materiálu atd. To by mohlo být možné, avšak jednorázové řešení tohoto
problému, který je dlouhodobě vnímán jak vedením zařízení, tak ostatními
zaměstnanci.
Z vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že řada otázek je podobných, respondent by
mohl mít pocit, že se spíše opakují. To jistě znepříjemňuje a ztěžuje jejich
vyplňování, i následné vyhodnocování. Z tohoto důvodu se vedení organizace
rozhodlo pro příští rok dotazník upravit, otázky zredukovat a popřípadě se
zaměřit i na jiné oblasti.
Závěrečné shrnutí spokojenosti klientů DPS Smečno
Dotazníkové šetření se uskutečnilo v období od 12. 11. 2012 do 30. 11. 2012.
Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit míru spokojenosti klientů
Domova pro seniory – Domova Pod Lipami a vyjádření jejich názorů na
jednotlivá témata související s životem v domově.
Respondenti - klienti odpovídali na zadané otázky s možností škálového
ohodnocení a vlastního vyjádření k daným tématům.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 84 žen a 39 mužů z celkového počtu 93 žen
a 40 mužů. Průměrná délka pobytu respondentů v Domově pro seniory byla 4,2
roku.
Na otázku která vyjadřuje subjektivní zhodnocení spokojenosti života v domově,
odpověděla naprostá většina klientů 82%, že je zcela spokojena. 13% klientů
svou spokojenost stanovila na 75% a 4% klientů se cítí být spokojena na 50%.
Subjektivně se více spokojeny cítí ženy (87%) než muži (72%).
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Výročí
Ďoubal Miroslav – 70 let
Fulínová Miloslava – 70 let
Jakubíková Emília – 72 let
Koudková Jiřina – 88 let
Kraml Josef – 84 let
Lepeška Stanislav – 60 let
Lišková Ludmila – 71 let
Petrů Bohumil – 85 let
Pocner Jaroslav – 59 let
Pospíšil Václav – 74 let
Štědrá Marie – 85 let
Zelenková Libuše – 84 let
Blažková Marie – 66 let
Jedličková Irena – 67 let
Kalytiáková Eva – 58 let
Kocábek Miloš – 68 let
Křovinová Pavla – 50 let
Novák Petr – 58 let
Nováková Marie – 67 let
Sehnoutková Bohumila – 39 let
Šiplerová Iveta – 39 let
Šornová Pavlína – 38 let
Benešová Kateřina – 37 let
Plecitá Bohumila – 61 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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