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Domov pro seniory v Perninku
Služba je realizována na dvou, od sebe 8 km vzdálených, místech.
Služba je poskytována jak ženám, tak mužům.
V Perninku je služba poskytována v třípodlažní budově.
Bezbariérovost je zajištěna evakuačním výtahem. Ve vestibulu je
také zdvihací plošina. V budově se nachází 8 jednolůžkových a 7
dvoulůžkových pokojů. K areálu domova patří zahrada, se zahradním
altánem, využívaná pro relaxaci a různou zájmovou činnost.
Od 26.4.2021 je v Nejdku vytvořeno odloučené pracoviště našeho
domova na adrese Perninská 975, 362 21 Nejdek. Služba je zde
poskytována ve dvou patrech propojených výtahem. (V budově je
v provozu rovněž zdravotnické zařízení – Zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace). Sociální
služba domovy pro seniory je poskytována ve dvou patrech, prvním
a třetím, propojených výtahem. Služba je provozována ve 12
jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojích. K využití je zahrada
v areálu a relaxační zóna s altány před budovou.
Kapacita služby: 54 lůžek, z uvedené kapacity je 1 lůžko k zajištění
bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů).
Z celkové kapacity je umístěno 22 lůžek v Perninku a 32 lůžek
v Nejdku. Lůžko k zajištění bezodkladné péče je umístěno
v Nejdku.
Od 5. 5. 2022 rušíme v domově všechna pravidla pro návštěvy,
která byla spojená s onemocněním COVID 19.
Nadále však doporučujeme při návštěvě respirátor.

Bc. A.Hlušek, ředitel zařízení
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Uskutečněné akce za měsíc květen 2022
V dočasném domově Nejdek nás ve čtvrtek 5. května navštívil
římskokatolický farář P. Vladimír Müller a vykonal Mši svatou na
společenské místnosti, kde se klienti scházejí. Po mši navštívil klienty
na pokojích a provedl s klienty krátký pastorační rozhovor. Naši
klienti se s panem farářem budou vídat každý první čtvrtek v měsíci
a těší se na další návštěvu.
Na čtvrtek 12. května se naplánoval výlet do Ekocentra Ostrov.
Ostrovské ekocentrum se nachází v klášterní zahradě v bezprostřední
blízkosti Zámeckého parku. V ekocentru se nachází více jak 100
živočichů od akvarijních rybek, drobných hlodavců, plazů, přes
pavouky, exotické i dravé ptáky, drobné šelmy až po ovce a drůbež.
K exponátům patří leguáni, želvy a kajman. Klienti dočasného
domova Nejdek si užili báječné dopoledne, kde si prohlédli vnitřní i
venkovní výběhy a po domluvě s odborným dozorem si mohli
zvířátka pohladit a pochovat.
V úterý 17. května a ve středu 18. května nám nepřálo počasí tak
proběhlo společně sázení květin na aktivizační dílně v Perninku a
v dočasném domově Nejdek ve společenské místnosti. Klienti se
soustředěně pustili do sázení a vzpomínali na své zahrady, květiny i
ovoce a zeleninu, které si pěstovali.
V úterý 17. května nás zasáhla smutná zpráva, zemřel velký herec pan
Josef Abrhám. Na jeho počest jsme se rozhodli pustit si český film
podle skutečné události, Vrchni, prchni a zavzpomínali na jeho
filmové role.
Dne 20. května nás v dočasném domově navštívila pedikérka paní
D. Peťáková, která poskytla klientům své služby dle jejich přání.
Klienti jsou se službou spokojeni a těší se na další návštěvu.
Dne 24. května nás navštívil v domově pastorační vikář a asistent pan
Patrik Kovaľ z Římskokatolické církve Ostrov a vykonal Mši svatou
ve společenské místnosti, kde se klienti scházejí. Po Mši jednotlivě
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navštívil klienty na pokojích a nabídl jim pastorační rozhovory.
Klienti mají vždy radost, když se s farářem vidí a můžou si popovídat.
Ve středu 25. května se v dočasném domově Nejdek slavily
narozeniny. Narozeniny společně s klienty oslavila paní Helena. Akce
proběhla na společenské dílně s poslechem hudby a pestrým
občerstvením. Oslavu narozenin klienti vždy rádi slaví společně a na
další oslavy se vzájemně zvou.
V měsíci květnu v Domově Pernink a v dočasném Domově Nejdek
měly praktikantky 1. a 2. ročníku Pedagogické školy Karlovy Vary
praktickou stáž, kde se seznámily s klienty. Praktikantky Nikola,
Kateřina a Štěpánka se zapojily pod vedením aktivizační pracovnice
do volnočasových aktivit, kde společně s klienty sázely květiny,
cvičily paměť, cvičily jógu, malovaly a zpívaly.

Plánované služby a akce na měsíc červen 2022
Služby v dočasném domově Nejdek
Kadeřnice – 1. 6. 2022
Mše – 2. 6. 2022
Služby v domově Pernink
Kadeřnice – 13. 6. 2022
Pedikúra – 20. 6. 2022
Mše – datum bude upřesněn
Akce
Taneční odpoledne v Horní Blatné – 15. 6. 2022
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VÍTE, PROČ SE SLAVÍ MEZINÁRODNÍ DEN
DĚTÍ?
Víte, proč se slaví Mezinárodní den dětí, který je každoročně
1. června? U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé
společenské a sportovní akce. Jistě mnozí z vás, co máte děti, se
takových akcí účastníte. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na
práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě,
bylo poprvé doporučeno na Světové konferenci pro blaho dětí, která
se konala 1. června 1925. Den dětí však nebyl vyhlášen. Ve stejný
den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu
čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby
poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí.
Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum
oslav dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den
pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a
dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce
1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení – tedy
1. června 1950 a k oslavám se tehdy připojilo více než 50 zemí světa
a oslavy pak probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a
postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným
názvem Mezinárodní den dětí. Československo, a později i Česká
republika, také převzaly toto datum, a proto se i u nás slaví
Mezinárodní den dětí na začátku června.
Den dětí se v současnosti slaví ve více než 145 zemích světa. V
USA se Den dětí zpočátku slavil také 1. června, postupně se na něj
ale zapomnělo. A přestože se několik menších skupin snaží o jeho
znovuzavedení, jsou dnes Spojené státy americké jednou z mála
zemí, kde oficiální Den dětí neexistuje.
Zdroj:wikipedie.cz
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Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30
dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například pánové
Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v
tomto měsíci, ale pan Partl odvozoval slovo od červenosti nebo od
červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci.
Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze
kteréhož se vyrábělo barvivo.

Pranostiky na měsíc červen















Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého
vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví.
Červen červený jako z růže květ
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

Zdroj:wikipedie.cz

7

Aktivity v dočasném domově Nejdek

Oslava narozenin klientky paní Heleny
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Sázíme okrasné květiny 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
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Aktivity mimo domov
Výlet do Ekocentra Ostrov
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Aktivity mimo domov
Společný výlet - Ekocentrum Ostrov
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Aktivity mimo domov
Společný výlet - Ekocentrum Ostrov
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Aktivity mimo domov - Ekocentrum Ostrov
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Slunečné počasí přímo vybízelo k posezení či procházce
na sluníčku, a tak se naši klienti vydali do zahrady
domova, kde strávili příjemné dopoledne.
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Odpočinek, relax i cvičení s míčem 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Cvičíme paměť
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Písničky na přání v podání Josefa Zímy, Milana Chladila,
Yvety Simonové a Karla Gotta vždy potěší a zahřejí na
srdíčku 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Oblíbená hra Bingo 
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Aktivity v domově Pernink
Cvičení nás baví, sportovci měsíce 

21

Aktivity v domově Pernink
Cvičení paměti, stolní hry, trénování paměti, procvičování
jemné motoriky ve skupině jsou dobrou zábavou.

22

Aktivity v domově Pernink
Písničky na přání v podání Yvety Simonové a Milana Chladila 
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Odborný poradce a šéfkuchař v oblasti gastronomie
pan Rodrigo Retamal, který pracoval jako Šéfkuchař v
Austrálii, Spojených státech, Chile a nyní v České republice
vyhrál první místo v soutěži Nejlepší kuchař ČR v závodním
stravování za Nejlepší Racionální pokrm pro nemocné a
seniory roku 2021.
Pan Rodrigo přijel i v
měsíci květnu do domova
v Perninku a připravil
opět výtečný oběd –
italské lasagne
Bolognese, nejen pro naše
klienty, ale i všechny
zaměstnance. Všichni si
pochutnali a jídlo
šéfkuchaři pochválili.
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Lasagne Bolognese
od šéfkuchaře Rodriga.
Dobrou chuť 
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Aktivity v domově Pernink
Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou, jednou
z pomůcek při reminiscenční terapii jsme využili knihy,
které našim klientům věnoval pan Chodura.
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Aktivity v domově Pernink
Jarní sluníčko nás vylákalo na zahradu 
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Aktivity na přilehlé zahradě domova Pernink
Za teplého počasí je klientům zpřístupněna zahrada, kde si
mohou posedět, projít se nebo se aktivně zapojit k
opečovávání květin, které si sami zasadili.
Klienti se aktivně zapojují do aktivit i v rámci úklidu
zahrady i cvičení paměti 
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Aktivity v domově Pernink
Sázíme okrasné květiny a bylinky pro potěšení
na přilehlou zahradu domova 
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Aktivity v domově Pernink
Chceme to mít pěkné a voňavé 
Květiny a bylinky jsou ozdobou přilehlé zahrady 
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Aktivity v domově Pernink
Film na přání – Vrchni, prchni
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Aktivity v domově Pernink
Skupinová cvičení s míčem je pro naše klienty zábavou.
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Aktivity v domově Pernink
Ke skupinovému cvičení používáme i dřevěné tyče.
A pro zpestření, jsme se rozhodli je natřít barvou, kterou si
sami klienti vybrali 
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Služba v domově Pernink
Zprostředkované služby klientům
Mše
Návštěva římskokatolického farního vikáře
pana P. Kovaľa.
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Pár vtípků pro zasmání 
Krásná žena vejde do lékárny, jde rovnou k lékárníkovi a klidně
povídá:
"Potřebuji kyanid." Lékárník: "Na co ženská potřebujete kyanid?"
Žena: "Chci otrávit manžela."
Lékárník vyvalí oči a povídá: "Ježíšmarjá! Ženská bláznivá, já vám
nemůžu dát kyanid na zabití manžela!
To je nezákonné a přišel bych o licenci! Oba by jsme šli do vězení!
To ani náhodou neudělám! Prostě kyanid nedostanete!"
Žena sáhne do kabelky a ukáže fotografii manžela v posteli s
lékárníkovou ženou.
Lékárník koukne na obrázek a povídá: "No to je úplně něco jiného.
Neřekla jste, že máte recept!"

Dva policajti jdou po kolejích. Jeden říká: "Ty koukni, ty kolejnice
se tam v dálce spojují.
Pojď'me se tam podívat." Jdou, jdou a kde nic tu nic. Najednou se
jeden z nich ohlédne: "Ty koukni, ten konec je na opačné straně.
Pojď'me tam!" Tak se otočili a šli zpátky.
V tom ale vyběhl na ně jakýsi železničář: "Co se mi tu motáte po
trati?!"
A policajti se uraženě ohradí: "My nejsme žádní potrati, my jsme
policajti!"
Manžel se vrací z hospody a prásk, uklouzl a rozsedl manželčinu
čínskou vázu v předsíni. Sáhne si na zadek - samá krev. Svlékne si
kalhoty, stoupne si před zrcadlo, náplastí si ošetří všechny rány na
zadku a jde spát. Ráno ho manželka budí a řve na něj: “Že jsi přišel
v noci opilý, to vím. Že jsi mi rozbil vázu v předsíni, to taky vím.
Ale jedno nepochopím, proč jsi celé zrcadlo polepil náplastí?"
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Vtipy, osmisměrka, křížovky - zdroj: internet
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