
Vážení ob�ané, 
 
ve Zpravodaji �. 11/2003 jsme Vás již informovali o otev�ení Denního centra pro seniory 
(Domovinky), které je ve zkušebním  provozu od 1.11.2003 do 31.5.2004 v DPS. Vzhledem 
k tomu, že tato nová služba pro seniory není v sou�asnosti ješt� p�íliš rozší�ená a ve�ejnosti 
známá, rozhodli jsme se p�iblížit Vám provoz této �innosti. 
 
Nejvíce nás zajímalo, jak se zde klient�m líbí a jaké jsou jejich oblíbené �innosti, zajímal nás 
i denní program, který pro n� p�ipravují pracovnice pe�ovatelské služby. V dob� naší 
návšt�vy tuto službu využívali 3 klienti, z toho jedna paní ve v�ku 83 let, kterou dopravuje do 
za�ízení pe�ovatelská služba dvakrát týdn� a 2 muži. Jeden je ve v�ku 81 let a je dopravován 
rodinou. Poslední z klient� (35 let) bydlí p�ímo v DPS a st�ídav� navšt�vuje Charitní domov 
pro mentáln� postižené d�ti a mládež v Rychnov� nad Kn�žnou. 
Obyvatelé Domovinky nás mile p�ivítali a v rozhovoru nám sd�lili, že p�es své prvotní obavy 
jsou zde spokojeni. Z návšt�vy jsme m�li velice p�íjemný pocit, protože zde panovala milá  
pohoda a i vztahy mezi klienty jsou velice p�átelské. Sledovali jsme seniory, jak p�i práv� 
probíhající sva�in�, vzpomínají a vracejí se do mladších let nad rodinnými fotografiemi. 
Obdivovali jsme velikono�ní výzdobu, kterou si sami vyráb�li a p�iblížili nám i své zážitky 
z velikono�ního pe�ení perní�k�, na kterých si spole�n� pochutnali u �aje. 
Celkovou pohodu jist� zajiš�uje i laskavý p�ístup pe�ovatelky, která p�ipravuje denní program 
a svým jednáním zp�íjem�uje denní pobyt senior�m. 
P�i našem odchodu se kolektiv p�emístil p�ed budovu DPS, kde na sluní�ku n�kte�í odpo�ívali 
p�ed ob�dem a �ilejší pomáhali p�esazovat kyti�ky, o které budou pravideln� pe�ovat. 
Pouze ve zkratce jsme se snažili p�iblížit Vám �innost Denního centra a jeho klient� a zárove� 
i Vám nabídnout poskytování této služby.  

Vzkaz pro seniory, kte�í necht�jí být sami doma: „P�ij�te mezi nás!“ 
 
 
B�la Kova�í�ková  
odbor sociálních v�cí 


