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A je to tady, chtělo by se říct. Podzim předal nadvládu paní zimě, čas předvánoční zaklepal na dveře a s ním přišel čas adventní. Advent má být časem zklidnění.

Možná tak ještě někde je, ale v dnešním uspěchaném světě, řekl bych, se jedná spíš o období částečného bilancování, mnohdy však spíše o dobu shonu než klidu.

Nejinak tomu je v organizacích závislých na vícezdrojovém financování. Tím spíš v organizacích příspěvkových, jejichž výsledek hospodaření musí poslední den v roce

vykazovat nulu. A věřte, že to není jednoduché. Tedy alespoň letos určitě v mnohých organizacích, poskytujících sociální služby, nebylo. Nejprve škrty v rozpočtu,

protože stát neposkytl do sociálních služeb tolik finančních prostředků, kolik bylo žádoucí. Potom nutné šetření, protože osoby, kterým jsou sociální služby

poskytovány, nemohou pocítit, že je peněz málo. Ony si přece platí tolik, kolik se smluvně zavázaly, ony tu podporu a péči nezbytně potřebují. Šetřit se ale zase musí

umět, aby na konci roku nic nezbývalo, protože do dalšího roku se přece musí v příspěvkových organizacích vstupovat s nulou. Že se jedná pouze o prosté účetnictví?

Vlastně ano, je to hra čísel, v podstatě „má dáti – dal“ a hotovo. V praxi se však jedná spíše o alchymii, mnohdy možná i kus magie.

U nás v Domově pod Kuňkou to vypadá, že vše dopadne dobře. Tedy co se financí týče, určitě. Ale vše není jen o penězích. Mnohé záleží na lidském přístupu, na

odborných znalostech, na kvalitě, a jak se zpívá v jedné staročeské písničce, je dobře mít i „kapičku toho pokakanýho štěstíčka“.

My jsme měli ono štěstí v tom, že se nám vyhnuly nepředvídatelné problémy, nemuseli jsme řešit žádné katastrofy, a tak jsme tím končícím rokem propluli tak nějak

v pohodě, dalo by se říct. A to jsme na začátku roku byli v částečném neklidu i proto, že službu chráněné bydlení čekaly v tomto roce dva audity. První byl audit kvality,

druhý pak audit procesní. Každý měl sice jiné zaměření, jejich společným cílem však bylo zjistit, „zda poskytovaná sociální služba skutečně podporuje běžný život

klientů a podporuje je v jejich společenském začleňování“. Výsledek? Sedmdesát čtyři stran popsaného papíru. Statisíce slov, která by se dala shrnout do jedné, dvou

vět typu „Děláte to dobře, pracujete s klienty individuálně, mnohá zjištění jsou příkladná a je třeba je označit za dobrou praxi pro ostatní, v některých oblastech se do

budoucna zaměřte více na…“. Důležité však je, že po závěrech systematické návštěvy veřejné ochránkyně práv ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením

v loňském roce, i obou auditech ve službě chráněné bydlení v roce letošním, je možno konstatovat, že v Domově pod Kuňkou jsou poskytovány kvalitní sociální služby.

ÚVODNÍ SLOVO



V prvním letošním čísle našeho zpravodaje jsme zmiňovali, že jsme si nechali zbudovat nové internetové stránky. Jdeme s dobou a vězte, že ony stránky umí

zvětšovat písmo, abyste lépe viděli, a dokonce umí mluvit, to pokud se jejich návštěvníkům nebude chtít, nebo pro svůj handicap nebudou mít možnost, číst.

Pravda, texty převádí do audio podoby automat, takže někdy se může zdát mluvené slovo poněkud kostrbaté, ale přesto je to pokrok. Posoudit můžete sami na

www.dpkr.cz.

Dost už bylo slov. Stejně by se sem všechno nevešlo. A interní zpravodaj Domova pod Kuňkou není navíc postaven na textu, ale zejména na fotografiích

dokladujících život uživatelů sociálních služeb. Takže listujte a seznamujte se s malým výčtem toho, co ve druhém pololetí letošního roku osoby, kterým

poskytujeme nezbytnou podporu a pomoc, prožily.

Začínal jsem slovy o penězích, skončím jimi. Říká se, že od té doby, co byly vynalezeny peníze, se neděkuje. Že se platí. Já jsem známý tím, že jsem jiný.

Alespoň se to o mně říká. Dostojím tedy názorům na mě a děkovat budu. Děkuji všem zaměstnancům Domova pod Kuňkou, kteří v letošním roce odváděli

náročnou, mnohdy fyzicky, ale vždy psychicky vysilující práci. Domov pod Kuňkou poskytuje sociální služby. To je obecně známý fakt. Služba je pak činnost

uspokojující potřebu. Všichni pracovníci Domova pod Kuňkou tedy uspokojují potřeby celkem 87 osob, které to nezbytně potřebují. Které by bez podpory

a pomoci žít nedokázaly. Vězte, že sloužit někomu jinému nedokáže každý. Pracovníci Domova pod Kuňkou jsou těmi, kterým se to v náležité kvalitě daří.

Děkuji jim.

Bc. Jaroslav Brenner

manažer kvality Domova pod Kuňkou



 

Nejen nové trendy v sociální práci, ale i posun v počítačové grafice, dostupnost internetu v

mobilních telefonech a další skutečnosti nás přiměly k tomu, abychom nechali vyrobit nové

internetové stránky naší organizace. Webové a grafické studio WEBAP Hlučín vyslechlo naše

požadavky a po vzájemné konzultaci nám na míru sestavilo jejich novou podobu. Od prvního

července tak mohou všichni návštěvníci surfovat v novém, moderním a „příjemně vzdušném“

prostředí.

Aby se Domov pod Kuňkou ještě více přiblížil osobám s handicapem, přizpůsobil své stránky jejich

specifickým potřebám. Osoby se zdravotním postižením mohou internetové stránky snadněji

ovládat a orientovat se v nich pomocí tří nových funkcí, kterými jsou: Číst nahlas; Zvětšení písma a

Rejstřík stránek. Webové stránky se tak stávají vnímatelnějšími, ovladatelnějšími a

srozumitelnějšími. Věříme, že všem, kteří na naše www stránky zavítají, bude jejich pročítání

snadné a příjemné a že zde najdou vše potřebné.



ČERVENEC

Červenec se nesl nejen ve znamení výletů, ale také

budování. Zatímco v areálu Domova pod Kuňkou

vyrostlo za krátkou dobu nové parkoviště, nabízející

sedm parkovacích míst, uživatelé ze služby chráněné

bydlení mezitím vyrazili za zážitky. Navštívili ZOO

Zlín, pouť v Anenské Studánce a v neposlední řadě i

Hospitál Kuks, který najdeme mezi Jaroměří

a Dvorem Králové nad Labem.



Canisterapie je pozitivní až léčebný kontakt psa a člověka. Existuje více

definic canisterapie, jejich společným rysem však je, že pracuje s

pozitivním vlivem psa na stav klienta, zejména psychický ale také fyzický.

Za uživateli Domova pod Kuňkou již druhým rokem dochází psí slečna

Nella, která svou přítomností dokáže rozzářit oči všech účastníků. Jak je

patrné z fotografií, uživatelé si přítomnost „psí terapeutky“ opravdu užívají.

Uživatelé mohou Nellu nejen hladit, ale také jí připravují, spolu s její

paničkou, různé psí hlavolamy a na jejich konci čeká pejska zasloužená

odměna ve formě pamlsku.

CANISTERAPIE V DOMOVĚ 
POD KUŇKOU



SRPEN

Krásné počasí láká k výletům a tak uživatelé z obou služeb vyrazili

poznávat krásy naší republiky. A to nejen přírodní, ale také technické či

historické. V Pardubicích obdivovali krasavce na čtyřech kolech, na

Cihelně Králíky zas vojenskou techniku, v Bítovanech exotická zvířata

a v Litomyšli načerpali trochu poznatků z historie.



SunBall je interaktivní rehabilitační zařízení vyvinuté pro fyzioterapii a ergoterapii,

využívající biofeedbacku a vizuální zpětné vazby. V případě SunBallu je pohyb detekován

tlakem na míček a zpětná vazba je promítána do interaktivních her či vedené terapie.

Cílem biofeedbacku je lepší uvědomění a převzetí větší kontroly nad pohybem těla.

SunBall kombinuje fyzický a mentální trénink. Napomáhá ke zvyšování svalové síly, ke

zlepšení koordinace a k rozvoji kognitivních funkcí a přispívá tak k udržení či zlepšení

fyzické a duševní kondice.

V Domově pod Kuňkou uživatelé toto rehabilitační zařízení využívají již třetím rokem a je

patrné, že je práce s ním baví a rádi se k němu vrací.



ZÁŘÍ
Ani v září uživatelé nezaháleli. Zúčastnili se každoročních rybářských

závodů Handicap Fish Cup, určených pro uživatele sociálních služeb

v Lázních Bohdaneč. A byli věru úspěšní, obsadili druhé, čtvrté a

šesté místo. Všichni si za svou snahu odnesli sladkou odměnu,

medaile a ti nejúspěšnější i pohár.

Vydali se také za sportem do Prahy, kde reprezentovali Domov pod

Kuňkou ve sportovním klání družstev. Svá sportovní družstva vyslala

zařízení sociálních služeb z celé republiky. Tato akce byla pořádána v

rámci projektu Pomáháme fotografiemi, kde mezi sebou soutěžili

nejen sportovci, ale také fotografie, které se také nesly v duchu sportu

a osob s mentálním hendikepem.



ČAS NA REKREACI NEBO JEN 
ZAJÍT PODPOŘIT DOBROU VĚC
Uživatelé ze služby domovy pro osoby se zdravotním

postižením se vydali do Sedloňova v Orlických horách, kde

strávili týden v náručí přírody. Počasí jim přálo a tak mohli

bez obav vyrazit na túru nebo jen tak posedět na terase u

chalupy a opékat si buřty.

Zatímco si jedni užívali horského podnebí, druzí uživatelé z

obou poskytovaných služeb Domova pod Kuňkou, navštívili

Centrum Kosatec v Pardubicích, kde si vyzkoušeli svoji

zručnost v tvořivých dílnách, podíleli se také na vytvoření

společného obrazu a kdo měl chuť, mohl se prostřednictvím

jízdy na trenažeru zúčastnit charitativní akce.



Uživatelé ze služby chráněné bydlení postupně navštěvují

zoologické zahrady napříč celou republikou. V letošním roce byly

na řadě ZOO Zlín, ZOO Brno a ZOO Hodonín.

Při svých toulkách zvířecí říší poznali rozličné druhy živočichů a

každý si jistě našel své oblíbené zvíře. A protože uživatele

cestování baví a stále ještě jsou zoologické zahrady, které čekají

na jejich návštěvu, popřejeme jim na další cesty mnoho

bezpečných kilometrů.



VAŘÍME RÁDI  A S CHUTÍ

Kdo by si rád nedal něco dobrého? Uživatelé ze služby

chráněné bydlení nejsou výjimkou. A tak si za podpory

pracovníků připravují menu, které mají rádi. Každý z

uživatelů při individuálním vaření přispívá svým dílem

podle svých schopností a dovedností. Může se tak jednat

„pouze“ o krájení zeleniny, ovoce nebo míchání pokrmů.

Někteří však zvládají vyhotovit jednoduchý pokrm téměř

sami a tak si upečou třeba perník nebo připraví palačinky.

Odměnou za jejich snažení je pocit dobře odvedené práce

a jídlo, které mají rádi a na kterém si zcela určitě

pochutnají.



PŘICHÁZÍ PODZIM,  ALE TO NÁS OD 
CESTOVÁNÍ NEODRADÍ

Na podzim se uživatelé z Domova pod Kuňkou rozhodli podniknout ještě

několik akcí.

Navštívili Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který je známý svou

prosklenou střechou a ojedinělým skleněným oltářem. A když už byli v

Orlických horách, rozhodli se zajet do Muzea a Orlické galerie v Rychnově

nad Kněžnou a Sýpky - Muzea Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách.

Jindy se zase vypravili na hrad Svojanov, který leží na pomezí Moravy a

Čech.

A ti, co nechtějí za zážitky cestovat nikterak daleko, mohli fandit na

plochodrážním stadionu ve Svítkově účastníkům 71. ročníku závodů

motocyklů Zlatá přilba Pardubice.



DOMOV POD KUŇKOU = DOMOV OSVÍCENÍ

I tak by se dalo nazvat unikátní dílo malíře a galeristy z Pardubic pana Ondřeje Kmoška.

Pan Ondřej Kmošek - před dvaceti lety vychovatel v Ústavu sociální péče pro mentálně

postiženou mládež v Rábech, dnes pardubický malíř, galerista. Tento člověk oslovil

Domov pod Kuňkou a dohodl se s ním na dokončení svojí vize – uspořádání výstavy

portrétů bývalých i současných klientů sociálních služeb a pracovníků, kteří jim pomáhají

překonávat jejich nepříznivou sociální situaci. Před dvěma desítkami let portrétoval

značnou část obyvatelů a některých zaměstnanců tehdejšího „Ústavu“ v Rábech, nyní se

rozhodl část z nich namalovat s dvacetiletým odstupem a k nim připojit portréty

některých pracovníků současného Domova pod Kuňkou. Po dohodě mezi autorem

portrétů a Domovem pod Kuňkou nese malířský cyklus název „DOMOV OSVÍCENÍ“.

První výstava byla zahájena vernisáží dne 4. 10. 2019 v Galerii Kmošek – Veselík

v Češkově ulici v Pardubicích. Jak to tam v onu slavnostní chvíli vypadalo si můžete

mimo jiné prohlédnout i ve Fotogalerii na webových stránkách Domova pod Kuňkou.



NEZAPOMÍNÁME NA POHYB

V areálu Domova pod Kuňkou je uživatelům k dispozici plně

vybavená tělocvična. Protáhnout se, relaxovat, zacvičit si nebo si

zahrát jen tak pro radost stolní tenis, mohou uživatelé kdykoliv

během roku.



ADVENTNÍ LADĚNÍ

Adventní čas neúprosně hlásá, že se blíží

nejkrásnější svátky roku – Vánoce. A právě v

tento čas se otevírá plno výstav a vánočních

jarmarků. Domov pod Kuňkou se jedné

takovéto vánoční výstavy také každoročně

účastní a proto uživatelé ze služby domovy pro

osoby se zdravotním postižením nezahálejí a

spolu s pracovníky vyrábí v terapeutických

dílnách rozličné výrobky s vánoční tématikou,

které na výstavě budou k vidění.



PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020.

NA ZÁVĚR BYCHOM RÁDI PODĚKOVALI SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM I OSTATNÍM 
ZAINTERESOVANÝM SUBJEKTŮM ZA JEJICH PŘÍZEŇ A PODPORU, KTEROU V PRŮBĚHU 

ROKU VŠEM Z DOMOVA POD KUŇKOU VĚNOVALI.


