Vážení čtenáři,
předvánoční čas je spojen s časem rozjímání, vzájemného sdílení a také přání. Nyní
máte v ruce první číslo Domovského zpravodaje. A protože byl letošní rok pro náš
Domov plný událostí, s těmi nejdůležitějšími Vás budeme postupně seznamovat.
19. září 2017 se začala psát novodobá historie Domova pro seniory Kaplice. Po
mnoha letech plánů a příprav a po 18-ti měsících realizované rekonstrukce a výstavby
jsme se všichni přestěhovali do nově zrekonstruovaných a vybudovaných prostor
v Kaplici. Nyní již poskytujeme pobytovou sociální službu pod jedním registračním
číslem, na jedné adrese. Českokrumlovské oddělení bylo také přesunuto do Kaplice.
Cesta k novému Domovu byla velmi rozmanitá, ale dílo se podařilo a bývalá
porodnice opět přináší užitek lidem a věříme, že provoz v nové budově bude nejméně
dalších 60 let.

Vážení čtenáři, přeji Vám všem dobu Adventu prožitou ve společnosti
dobrých lidí, přeji Vám všem pokojné a šťastné Vánoce 2017.
Přeji všem zájemcům o sociální služby, aby našli tu službu, která reaguje na
jejich potřeby, přeji všem našim obyvatelům Domova, aby se jim v novém domově
dobře žilo, aby zůstávalo co nejdéle zachováno jejich zdraví a soběstačnost,
přeji všem zaměstnancům, aby chodili do svého zaměstnání rádi, byli hrdí na to, kde
pracují a aby měli pocit, že za svoji práci dostávají adekvátní odměnu, přeji
veřejnosti, aby u nás vždy našli potřebnou pomoc a podporu v čase, kdy ji opravdu
potřebují.
A nakonec přeji novému Domovskému zpravodaji šťastný start do života,
dlouhá léta a mnoho spokojených čtenářů!
Vaše
ředitelka Domova pro seniory Kaplice

Ta nejvyznamnější událost měsíce října a vlastně
celého loňského roku se stala 19.9.2017.
Na tento den jsme čekali od dubna loňského roku,
kdy začala rekonstrukce našeho domova. 19.9.2017
proběhlo STĚHOVÁNÍ do nově zrekonstruovaných
prostor. Pro 24 klientů z kaplického domova to
bylo druhé stěhování během dvou let, pro 28
klientů z detašovaného pracoviště v Českém
Krumlově to bylo stěhování první, ale neméně
důležité. Museli se rozloučit s Českým
Krumlovem, kam původně nastupovali do
našeho detašovaného pracoviště. Ze dvou pracovišť se stalo jedno a jsme rádi, že už
jsme všichni společně a dohromady na jedné adrese.

2.10.2017 nás čekalo za účasti hejtmanky Jihočeského kraje, paní Mgr. Ivany Stráské,
slavnostní přestřižení pásky a oficiální otevření našeho domova.

V rámci Týdne sociálních služeb jsme 3.10.2017 přivítali od 9,00 do 13,00 hodin
návštěvníky z řad veřejnosti při příležitosti Dne otevřených dveří.

Ten samý den v odpoledních hodinách jsme se setkali s rodinami a příznivci našeho
domova. Účast byla hojná, proběhlo několik proslovů, pan farář našemu domovu
požehnal, zpívalo se a hodovalo. Byl to prostě krásný den.

pořádaný pro náš domov proběhl 8.10.2017
v Synagoze v Českém Krumlově. Vystoupil smíšený
pěvecký sbor Arnicor pod vedením sbormistryně
Jarmily Žižkové. Vystoupení v divácích zanechalo
velký dojem. Vybrané peníze budou sloužit
k nákupu speciální aktivizační pomůcky.
Další velkou změnou je nová lékařka, poprosili
jsme ji, aby Vám napsala pár řádků.
Dobrý den, jmenuji se Klára Kadičová a jako praktická lékařka působím
v Kaplici od ledna letošního roku. Od června jsem dojížděla za klienty
z Kaplice do Nemocnice Český Krumlov po dobu rekonstrukce, nyní se
vídáme každý čtvrtek v nově zrekonstruované budově v Kaplici. Práce
s klienty domova je velmi zajímavá.
Všem obyvatelům Domova pro seniory Kaplice přeji zdraví a ať se jim v novém
domově líbí.
Toto číslo bylo věnováno převážně stěhování a slavnostním událostem, které jsme
v nedávné době zažili. Příští číslo vyjde až v novém roce 2018, bude plné informací
a můžete se těšit například i na soutěžní křížovku !
A co nás čeká v prosinci ? Malá ukázka připravovaných akcí:
• 5.12.2017 Čertovský kuželkový turnaj a v odpoledních hodinách za námi
přijde Mikuláš, jeho nebeský pomocník anděl a samozřejmě i čertisko pekelné.
• Během prosince nás navštíví starostové z Kaplice a okolních obcí, aby se
setkali se svými občany.
• 10.12. nás čeká velmi zajímavá přednáška známého cestovatele, fotografa
a spisovatele Jiřího Kolbaby.
• Samozřejmě nám přijdou zazpívat děti z mateřské školy, a 13.12. si zazpíváme
v rámci akce Česko zpívá koledy.

