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LEDEN 2021 

V lednu jsme zajistili kromě každodenní aktivizační činnosti našim uživatelům práci v 

keramické dílně a ve cvičné kuchyni. V rámci aktivizace ve cvičné kuchyni si uživatelé s 

mentálním postižením připravili vajíčkovou pomazánku, slaný koláč s čínskou zeleninou. Jedna 

skupinka si dokonce uvařila velký oběd. Měli chuť na brokolicovou polévku a výborný slaný koláč 

se špenátem, sýrem, slaninou a vajíčkem. Senioři ze střediska Erno Košťála si upekli výborné 

koláče s ořechovou, tvarohovou a povidlovou náplní. Seniory v lednu přišla také do denního 

stacionáře navštívit kavárna Slunečnice, většinou si pochutnali na vídeňské kávě a malém 

zákusku, a po krátkém posezení a vychutnávání kávy zašli na dlouhou procházku. Obsluhující 

uživatelé kavárny Slunečnice trénovali v kavárně, měli tak možnost dvakrát týdně si zopakovat 

nejenom nabídku kavárny a pravidla, ale také komunikaci se zákazníky a přípravu nabízených 

produktů. Jelikož počasí v zimě někdy nepřeje procházkám po venku, začali jsme v denním 

stacionáři promítat dokumentární filmy o přírodě a pohádky. 
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ÚNOR 2021 

V únoru jsme bohužel díky chladnému počasí, sněhu a namrzlým chodníkům moc venku 

nepobyli. Na kratší procházky jsme měli možnost jít až na konci měsíce. Nicméně jsme během 

měsíce dvakrát přivítali čtyřnohé kamarády. Z jejich návštěvy neměli radost jenom naši 

uživatelé, ale i samotní pejsci si užili mazlení, kontakt a vychutnali si speciální psí dobroty. 

Pokračovali jsme také aktivizací ve cvičné kuchyni, kde si senioři připravili sváteční malé 

koblížky s marmeládou, jednoduché bramborové placky a langoše. Uživatelé s mentálním 

postižením si dle vlastního přání uvařili oběd, na falešné kulajdě a těstovinách s uzeným a 

brokolicí si moc pochutnali. Někteří uživatelé si každý čtvrtek užili arteterapii, kde si vyzkoušeli 

různé výtvarné techniky s příjemnou relaxační hudbou a externí pracovnicí. Jelikož už na konci 

února vysvitlo sluníčko, začali jsme také se setím okrasných květin, které po úspěšném vyklíčení 

zasadíme do zahrady.  
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BŘEZEN 2021 

        V březnu nám již počasí přálo a pokud bylo krásné slunné dopoledne, šli jsme se projít 
po okolí Dukly a Višňovky. Někteří si chtěli ve cvičné kuchyni opět připravit něco dobrého, 
jedna parta dopoledne připravovala bramboráky, a jak nám všem krásně bramboráky 
zavoněly, další dvě party si je musely připravit také. Senioři si jedno dopoledne zkusili opět 
připravit výborná jablka v pudinku s piškoty, které si vychutnali se šlehačkou. Někteří si 
naopak připravili palačinky s ovocem a šlehačkou.  Uživatelé s mentálním postižením si oběd 
zpestřili přípravou výborného šopského salátu, který si i někdo několikrát přidal.  Každý 
čtvtek se pravidelně konala arteterapie, kde tentokrát pracovali uživatelé s keramickou 
hlínou a vytvořili zajímavé výrobky, které plánujeme vystavit na kavárně Slunečnice a 
pochlubit se tak naší kreativitou. Jinak po celý měsíc probíhala příprava na jaro a velikonoční 
svátky. V rámci aktivizační činnosti si každý vytvořil dle svého přání výrobek s jarní či 
velikonoční tématikou. Dokonce si i sami uživatelé vyrobili ve cvičné kuchyni těsto na 
přízdoby. Nakonec si někteří výrobky odnesli domů, některé výrobky jsme předali jako 
poděkování zdravotníkům, kteří pečují o pacienty s covidovým onemocněním. Krásné 
výrobky se také využily k výzdobě denního stacionáře, abychom si i my navodili již jarní 
náladu, plnou naděje a nového života. Jelikož nám přálo i počasí, mohli jsme pokračovat v 
aktivizační činnosti hrabáním a úklidem po zimě na zahradě denního stacionáře, kterou čeká 
velká revitalizace.               
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INFORMACE ZE STACIONÁŘE 

❖ V denním stacionáři jsou zaměstnanci, kteří neabsolvovali očkování proti onemocnění covid-19, 
každé pondělí testováni.  
 

❖ Denní stacionář nezajišťuje pro své uživatele očkování, zavedený systém nám bohužel neumožňuje 
zajistit očkování pro uživatele ambulantní služby. V případě zájmu je nutné zajistit si očkování přes 
svého praktického lékaře. Nyní mají možnost zajistit si očkování i lidé s chronickým onemocněním 
bez věkového omezení. 
 

❖ V době uzavření oddělení D2 a D1S (senioři) jsme provedli renovaci střediska D2 na adrese Erno 
Košťála 1017, kde došlo k vytopení prostor. Celé středisko se vymalovalo, dokonce i veselými 
barvami, došlo k výměně světel, tapetování a položení nového linolea.  
 

❖ S ohledem na nelehkou dobu a dlouhodobou nepřítomnost některých uživatelů, jsme nabídli těm, 
kteří do denního stacionáře nadále pravidelně docházejí, rozšíření poskytované služby sociální péče. 
Jsme rádi, že tuto nabídku všichni rádi využili. 
 

❖ Dotazník pro osoby blízké a opatrovníky byl zaslán elektronicky s názvem „Hodnocení sociální 

služby, péče a podpory v Denním stacionáři Slunečnice“. Celkem bylo zasláno 83 osobám s tím, že 

dalším 4 osobám byl předán osobně z důvodu neposkytnutí e-mailové adresy. Z elektronického 

dotazníku jsme obdrželi celkem 28 odpovědí, z osobního předání byli navráceny 2 dotazníky. 

Z vyhodnocení vyplývá, že většina respondentů projevila spokojenost s poskytovanou službou (23 

osob je zcela spokojených s poskytovanou službou, 24 osob je spokojeno zcela se zaměstnanci 

denního stacionáře, 23 osob uvedlo zpětnou vazbu od svých rodičů či dětí, 15 osob uvádí sledování 

webových stránek denního stacionáře, 11 osob jenom občasnou návštěvu, 27 osob by rádo sdílelo 

fotografie z aktivit DS Slunečnice). Někteří napsali i krátké připomínky k poskytované službě, 

většinou vyjadřovali spokojenost. 

❖ Dále byl předán dotazník pro uživatele – seniory, celkem jich bylo předáno 24 ks a navráceno a 

vyhodnoceno 24 ks, 13 uživatelů dotazník nedostalo k vyplnění z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti 

s ohledem na situaci okolo pandemie. Pouze jeden uživatel do denního stacionáře nechodí rád, není 

spokojen s nabízenou činností (pozn. např. navrhuje obsluhu nahoře bez), a ani s chováním 

personálu. Jinak všichni uživatelé navštěvují denní stacionář rádi, nabízená činnost se jim líbí, jsou 

spokojeni s přístupem a chováním personálu, stejně tak s poskytovanou službou. Všem vyhovuje 

svozová služba, jsou spokojeni s nabízenou stravou. Pokud jim něco chybí, uvádějí: chybí výlety, 

kulturní činnost, divadlo, kino, návštěvy výstav apod., odebírání jiného časopisu. 

❖ Dotazník pro uživatele se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením byl předán celkem 

19 uživatelům s tím, že jich bylo vráceno celkem 18 ks a celkem 24 uživatelů dotazník nedostalo 

z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti, z důvodu ukončení anebo z důvodu špatných komunikačních 

schopností (těžké mentální postižení). Většina uživatelů do denního stacionáře dochází ráda, jeden 

uživatel nikoliv, dává přednost a líbí se mu činnost v kavárně Slunečnice. Většině se líbí činnost, 

kterou denní stacionář nabízí a jsou v denním stacionáři spokojeni. Celkem 12 uživatelů uvedlo, že 

jim v denním stacionáři nic nechybí, celkem 6 uživatelům vadí či chybí: sladká jídla, vadí nošení 

roušek, chybí výlety, rekreace, návštěva bowlingu. 

 

 


