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ZPRAVODAJ



Úvodní slovo ředitelky zařízení

Vážení klienti, rodinní příslušníci a milí spolupracovníci,

máme za sebou přechod k novému provozovateli, zavádění nových provozních procesů a půl roční fungování pod
názvem ALZHEIMER HOME. Našim společným cílem zůstává vytváření bezpečného domova a vykonávání
nepřetržité pomoci našim milým klientům.

Na konci září můžeme konstatovat, že se nám podařilo zrealizovat většinu plánů, které jsme si vytyčili. Po odmlce
Vám přinášíme zpravodaj o aktivitách v letních měsících.

Na začátku léta nám v části zahrady dobrovolníci spolku Počteníčko a Hodinový vnuk vysázeli Motýlí louku.
V rámci gardenterapie jsme osázeli truhlíky pelargoniemi a mobilní záhon bylinkami.

Stále nás pravidelně navštěvují fenky Aimi, Aria a kočička Clea.

Od pana Bulínského naši klienti dostali krásnou dřevěnou houpačku, osvěžující vodní mlhu a mobilní stínění na
zahradu.

V červenci přijali naše pozvání na exkurzi profesionální ostravští Hasiči a také jsme připravili pro klienty Vítání léta
s barevnými nealkoholickými drinky a hudebním doprovodem dvou kytar.

V srpnu se jezdilo elektro rikšou dobrovolnického centra Adra, dámy vyráběly levandulové dekorace a vonné
kytičky a muži si zpestřili odpoledne vzpomínáním na své vlastní „stroje“ a krátkým svezením elektro motorkou
našeho kolegy.

V měsíci září proběhl sportovní den, na kterém byl každý za svůj výkon odměněn sladkostí.
Největším zážitkem byl sponzorovaný výlet na Ranč v Hlučíně s krmením zvířat. Tímto ještě jednou děkujeme
panu Bulínskému za sponzorský dar.

Závěrem dovolte mé velké poděkování všem kolegům přímé a zdravotní péče, managementu vedení, provozu,
prádelny, stravovacímu týmu a úklidu za odváděnou práci.

Všem Vám přeji především pevné zdraví a pohodové prožití podzimu.

Markéta Navrátilová
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HASIČI V ALZHEIMER HOME OSTRAVA
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V červenci proběhla v areálu našeho 

zařízení exkurze s profesionálními hasiči. 

Klienti si mohli prohlédnout vůz, který 

vyjíždí po hlášení jako první následován 

další technikou. Muži byli nadšeni z 

techniky a odborného výkladu, ženy pak 

především z krásných uniforem



KOČIČÍ NÁVŠTĚVA

4

Informační čtvrtletník  ALZHEIMER HOME Ostrava

Felinoterapie patří podobně jako canisterapie mezi zooterapie

resp. zoorehabilitace. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i

psychických poruch či aktivizační metodu. Tento termín se

používá v Česku a na Slovensku, v Polsku, Rusku a na Ukrajině je

označována jako felinoterapia. V anglosaských a dalších zemích

není běžné oddělování jednotlivých druhů terapií drobnými

domácími zvířaty (např. Pet Partners, Tiere helfen Menschen či

HAMA, Izrael). Jejím principem je přímý kontakt klienta s kočkou.



LEVANDULOVÉ TVOŘENÍ
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LEVANDULE

"Víš", povídám Andule,

"jak voní levandule?"

Začala se usmívat:

"Ty mi chceš tu kytku 

dát?"

Já však zůstal nad věcí.

Šli jsme v ZOO ke kleci,

kde lev, statný zvířat král,

za mřížemi tvrdě spal.

Přistrčil jsem Anču blíž:

"Čichni k němu přes tu 

mříž

a pak mi sděl plynule,

jak voní LEV ANDULE!"



MOTORKÁŘI
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Náš skvělý pečovatel Radek za pomoci kolegů a kolegyň zpestřil den

našich klientů krátkou jízdou na své mašině. Některým k obrovské

radosti stačilo se na motorku jen posadit a někdo byl natolik

odvážný, že se na našem parkovišti projel až k popelnicím a zpátky!

Úsměvy našich klientů na fotografiích vydají za tisíc slov!



SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
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Říká se že ve zdravém těle je 

zdravý duch, proto 

nenecháváme nic náhodě a 

snažíme se žít zdravě, 

sportovat, odpočívat a hlavně 

se u toho nezapomínáme 

pořádně pobavit! 



VÝLET NA RANČ HLUČÍN
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Zářiový sponzorovaný výlet na Dětský ranč Hlučín nás nadchl 

natolik, že si ho budeme muset co nejdříve zopakovat! 

Skvělý den, v té nejlepší možné společnosti! Děkujeme panu 

Bulínskému! 



PROJÍŽĎKA NA 

ELEKTRONICKÉ RIKŠE
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Dobrovolnické centrum Adra nám zprostředkovalo velmi 

nevšední zážitek v podobě projížďky na elektronické rikše“ 

Moc děkujeme!!!



VÝZNAMNÁ JUBILEA
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Paní Markéta oslavila 5.7.2022 80 let

Paní Anežka oslavila 8.7.2022 85 let

Pan Josef oslavil 17.7.2022 75 let

Paní Alena oslavila 31.8.2022 70 let

Pan Ľúdovít oslavil 4.9.2022 90 let

Paní Marie oslavila 14.9.2022 85 let

Paní Olga oslavila 26.9.2022 85 let



KONTAKTY

Ředitel zařízení
Bc. Markéta Navrátilová
tel.: +420 775 893 806
marketa.navratilova@alzheimerhome.cz

Vrchní sestra
Lucie Rychterová
tel.: +420 775 893 807
lucie.rychterova@alzheimerhome.cz

Sociální pracovnice
Bc. Jana Jureková
tel.: +420 775 893 816
jana.jurekova@alzheimerhome.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Lyčková
tel.: +420 775 893 849
katerina.lyckova@alzheimerhome.cz

ALZHEIMER HOME Ostrava
Syllabova 3029/38, Ostrava 703 00

www.alzheimerhome.cz/ostrava
ostrava@alzheimerhome.cz

Poslání služby 

Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní a individuálně zaměřené, celoroční pobytové

služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, které již nemohou zůstat ve

svém vlastním domácím prostředí. Služba pro své klienty zajišťuje podporu, pomoc, péči ve všech

oblastech života klienta, které klient není schopen zvládnout samostatně. Nabízí klientům možnost

společenských kontaktů, poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta

s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

Cíle 

Rozvíjet nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost klienta a snaha udržet co nejdéle jeho

schopnosti a dovednosti, které vedou k zachování kvalit jeho života. • Zajistit klientovi bezpečné

prostředí. • Zabezpečit kvalitní a dostupnou zdravotní péči odpovídající zdravotnímu stavu klienta. •

Vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení klienta včetně podpory dobré atmosféry a pohody. • Rozvíjet

sociální kontakty, podporovat přirozené vztahy s rodinou, přáteli. • Přiblížit způsob života klienta co

nejvíce k životnímu standardu věkově srovnatelné populace, žijící mimo Domov.

Zásady 

Dodržování a respektování práv klienta, jeho svobodné volby, zachování lidské důstojnosti, dodržování 

lidských práv a svobod. • Individualizace služby, princip profesionality. 

Cílová skupina 

Osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence od 40 let věku, které mají snížené

schopnosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé

osoby


