Zpravodaj

„Sluneční svit je nádherný, déšť osvěžuje,
vítr posiluje, sníh rozveseluje.
Žádné počasí není špatné, existují pouze
různé stavy počasí dobrého.“
John Ruskin
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Co nás čeká?
4. 3. 2019

od 14ti hodin masopust ve středisku PE

5. 3. 2019

od 14ti hodin masopust ve středisku DD

12. 4. 2019

velikonoční výstava

30. 4. 2019

pálení čarodějnic

Dle přízně počasí a zájmu klientů výlety po okolí (letáčky
s nabídkou budou včas vyvěšeny).
Každý sudý pátek vyjíždíme na nákupní výlet (pokud máte
zájem, přihlaste se u aktivizačních pracovnic).
Každý lichý pátek nás navštěvují psí přátelé z canisterapeutického sdružení Kamarád.
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Ohlédnutí za rokem 2018
Máme za sebou další rok činnosti SeniorCentra Skuteč. Jsme
příspěvkovou organizací města Skutče, která byla zřízena
v roce 2002 za účelem zajištění sociální pomoci starým a zdravotně
postiženým občanům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči
o vlastní osobu.
V souladu se zákonem o sociálních službách jsme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb Domov pro seniory, Domov pro
osoby se zdravotním postižením a Pečovatelská služba. Domov pro
seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou
pobytovými službami. Jsou určeny těm, kteří nejsou schopni za
pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat
ve svém domácím prostředí. Jsou poskytovány 24 hodin denně.
Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž cílem je umožnit
uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Je
poskytována v domácnostech uživatelů v pracovní dny, od 7 do
14.30 hodin.
Naši klienti měli i v tomto roce možnost rozmanitých aktivizačních
činností. Denně byl pro ně připraven Klub šikovných rukou
a Domácí dílna, kondiční cvičení, trénování paměti, procvičování
řeči nebo grafomotoriky. Uspořádali jsme oslavu masopustu, pálení
čarodějnic, letní a podzimní slavnosti, velikonoční a vánoční
výstavu.
Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků
z canisterapeutického spolku Kamarád, pravidelně se také scházel
náš pěvecký sbor Radost. Úspěchy sklidili naši klienti na soutěžích
v pétanque a recitace, Májové koulení a Zámecký šotek, pořádaných
v Heřmanově Městci. Navštívili jsme několik koncertů v rámci
hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
koncert Baroco Sempre Giovanne s Václavem Hudečkem
i Adventní swingový koncert Pirate Swing Band.
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V rámci mezigeneračních setkávání jsme prohloubili spolupráci
s místními školami. Zavítaly k nám děti z MŠ Osady Ležáků, z MŠ
Pokřikov, ze ZŠ Komenského i ZŠ Smetanova, ze ZUŠ Vítězslava
Nováka i skutečského gymnázia. Stejně jako v minulém roce jsme
se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata,
připojili jsme se k projektu UNICEF Adoptuj panenku, zachráníš
dítě!
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců se uskutečnily 3 interní
školicí akce. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali
se vzdělávací agenturou Seduca a v SeniorCentru Skuteč proběhlo
8 odborných seminářů. Další semináře proběhli u renomovaných
vzdělávacích agentur, jako jsou Česká společnost pro léčbu rány,
Institut bazální stimulace a další.
Pobytové služby Domov pro seniory a Domov pro osoby se
zdravotním postižením využívalo k 31. 12. 2018 celkem 144 klientů,
z toho 99 žen a 45 mužů. Průměrný věk žen byl 85 let, u mužů 77 let,
nejmladší klient měl 52 let, nejstarší 102 let. 77 % klientů pobíralo
příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni, 13 % ve 2. stupni.
Pečovatelská služba měla k 31. 12. 2018 celkem 18 klientů, z toho
15 žen a 3 muže. Průměrný věk žen byl 80 let, u mužů 77 let,
nejmladší klient měl 68 let, nejstarší 89 let.
Podařilo se nám realizovat několik větších investičních akcí, jakými
byla výměna oken a rekonstrukce zádveří ve středisku PE
a modernizace systému přivolání pomoci ve středisku DD.
Mgr. Linda Bodláková
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Z našich aktivit

mikulášská pochůzka, 5. 12. 2018

vystoupení dětí z MŠ Pokřikov, 13. 12. 2018
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vánoční posezení ve středisku PE, 18. 12. 2018

vánoční posezení ve středisku DD, 19. 12. 2018
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vystoupení dětí z MŠ Osady Ležáků, 20. 12. 2018

živý betlém, 22. 12. 2018
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Úspěšné tradiční české obchodní značky
PETROF, spol. s r.o.,
je česká společnost zabývající se především
výrobou klavírů a pianin. Sídlí v Hradci
Králové v ulici Na Brně.
PETROF je v současnosti největším výrobcem
akustických klavírů a pianin v Evropě.
Obchoduje na 5 kontinentech a vyváží do více než 65 zemí celého
světa. Od roku 1864, kdy Antonín Petrof postavil svůj první klavír,
bylo pod značkou PETROF vyrobeno zhruba 630 000 nástrojů
a řada dalších v rámci PETROF Brand Family. Piana PETROF jsou
mezi hudebníky oblíbená především pro neobyčejně měkký, něžný,
kulatý a romantický tón. Za desetiletí jejich výroby se mnohé
změnilo, precizní ruční práce, pečlivý výběr materiálů
a nezaměnitelný romantický zvuk však zůstává. Nástroje značky
PETROF si zamilovalo nespočet slavných interpretů a významných
osobností a představitelé páté generace dál s hrdostí pokračují
v poctivém řemeslu a rodinné tradici.
Zakladatel společnosti Antonín Petrof se
narodil v roce 1839. Vyučil se truhlářem
v dílně svého otce Jana Petrofa. Roku
1857 se odjel učit stavitelem klavírů do
Vídně k firmám Heitzman, Ehrbar
a Schweighofer. Roku 1864 se vrátil do
Hradce Králové a postavil svůj první
koncertní klavír a o rok později přeměnil
otcovu truhlářskou dílnu na dílnu
klavírnickou. Postupně se vypracoval
a zařadil se mezi nejvýznamnější výrobce
klavírů a pian v Evropě. Mezi zákazníky
firmy Petrof patřil také císařský dvůr
Antonín Petrof, zakladatel firmy
a v roce 1899 Antonín Petrof obdržel
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privilegium c. a k. dvorního dodavatele a byl mu
propůjčen titul tajného dvorního rady. Také oba
jeho synové později získali titul.
V roce 1895 začala firma vyvážet své výrobky do
zahraničí. Roku 1908 byla firma změněna na
veřejnou obchodní společnost, kde se Petrofova
manželka Marie stala prokuristkou a synové Jan,
Antonín a Vladimír dostali podíl na firmě.
Když v roce 1915 oba rodiče Antonín a Marie Petrofovi zemřeli,
převzal vedení podniku nejmladší syn Vladimír Petrof. Oba starší
bratři byli v době 1. světové války na frontě.
V roce 1932 získala firma Petrof licenci na výrobu
elektroakustických klavírů značky Neo-Bechstein, později
přejmenované na Neo-Petrof. V závodech se pod hlavičkou Petrof
vyráběly také nástroje jiných značek. Po roce 1945 v severočeském
Jiříkově firma získala po válce znárodněný pobočný závod firmy
August Förster na výrobu klavírů, která má své sídlo v saském městě
Löbau. Dnes se v této pobočce kompletují piana značky Weinbach
z dílů vyráběných v Číně.
Po komunistickém převratu v roce 1948 byl podnik Petrof
znárodněn. V letech 1991 až 1998 byl podnik reprivatizován.
Petrof, od roku 2004 vedený dvěma sestrami páté generace rodu
Petrofových, je se svou roční produkcí v současnosti největší
výrobce klavírů v Evropě. Firma produkuje ročně přibližně 2 000
křídel a 12 000 pianin. Disponuje kapacitami
pro výrobu široké škály klavírů a pianin
i výzkumnou a vývojovou laboratoří.
Společnost se svými 206 zaměstnanci patří
mezi přední evropské výrobce pian, je také
úspěšná i při získávání dotací z Evropského
P 284 Mistral
sociálního fondu.
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Vyrábí se šest základních modelů křídel – dle délky. Koncertní
mistrovské nástroje ve třech typech P 284 Mistral, P 237 Monsoon
a P 210 Pasat, které se zhotovují individuálně nejlepšími odborníky
firmy. Další tři typy P 194 Storm, P 173 Breeze a P 159 Bora se
vyrábějí standardním způsobem. Všechna křídla mají čtyři
standardní úpravy: nejžádanější černý lesk, bílý lesk, ořech a leštěný
mahagon.
Pianina mají šest základních výškových
typů: 118, 122, 125, 127, 131 a 135 cm.
Obohacením sortimentu jsou nástroje
stylového provedení: CHIPP, DCHIPP a
Rokoko s ručním řemeslným zpracováním
povrchů. Firma staví také pianina podle
P 135 K1
přání a individuálních požadavků zákazníka.
V době ekonomické krize v letech 2008–2010 začala firma Petrof
také s výrobou nábytku a kuchyní.
V současné době stojí v čele společnosti
PETROF Zuzana Ceralová Petrofová, která je
představitelkou páté generace rodiny Petrofů
a je velmi úspěšnou a váženou manažerkou
nejen v rámci odvětví. Za dobu působení ve
společnosti PETROF získala mnohá ocenění,
především za její manažerské schopnosti.
Mezi největší patří například čestný titul
Manažerka roku 2014, pravidelně se objevuje
v žebříčku nejvlivnějších žen Česka časopisu
Forbes.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrof; https://www.petrof.cz/)
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Příběhy věcí
Verzatilka
Mezi tužkami byla a je stále
absolutním hitem. Neláme se,
nepotřebuje speciální ořezávátko, její tuha je věčná,... Verzatilka
není jen tužka, je to multifunkční objekt! Dá se z ní vytvořit
takzvaná flusačka, existuje i návod, jak z ní vytvořit kanon
připojením dvou koleček z ložisek, přidáním dalších koleček
vznikne raketové autíčko. Chráněná známka VERSATIL je zapsána
pro mechanické tužky s vzměnitelnou vysouvací tuhou. Základní
řada je v černé barvě s bílým pruhem a zlatým proužkem.
S klasickou verzatilkou lze napsat čáru dlouhou až 56 km.
Její předci mají dlouhý rodokmen. Vídeňský
architekt Josef Hardtmuth, mimo jiné autor
některých staveb na jižní Moravě (minaret
v Lednici, Dianin chrám u Valtic, Lovecký
zámeček u Břeclavi), založil firmu Koh-i-noor
Hardtmuth již v roce 1790 ve Vídni – zabývala
se výrobou kameniny. Pan architekt si brzy
patentoval vynález výroby umělé tuhy a stal se jedničkou na trhu
tužek i pastelek. Všechny tužkárny na světě dosud používají jeho
technologii.
Josefův syn, Carl šlechtic von Hardtmuth, v roce 1848 továrnu
přesunul do Českých Budějovic kvůli dostupnosti surovin, pracovní
síly a vhodné dopravě. Jméno Koh-i-noor získala firma podle tužky
žluté barvy, jejíž barva připomínala proslulý žlutý diamant. Tužka
ve 20 stupních tvrdosti se žlutou povrchovou úpravou dostala na
světové výstavě v Paříži v roce 1900 medaili.
Podle historických katalogů se návrh na moderní verzi tužky verzatilky rodil od počátku 20. století. „Verzatilní“ znamená
proměnlivý, přizpůsobivý. Vize tužky, která se nezkracuje a tuha se
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jen volně doplňuje do pouzdra, se optimalizovala téměř padesát let.
Jako světová novinka spatřila světlo světa v roce 1946.

(zdroj: NOVÁKOVÁ, Petra, ed. Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha: Labyrint ve spolupráci s edicí
Magnus Art, 2017, ISBN 978-80-87260-90-6)
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Z vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč
Kvalita poskytování sociálních služeb
Ke kvalitně poskytované sociální službě patří pravidelná kontrola
a hodnocení. Za tímto účelem proběhlo v SeniorCentru Skuteč ve
dnech 12.-23. listopadu 2018 dotazníkové šetření týkající se spokojenosti klientů s poskytovanými službami.
Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím sociálního úseku.
Klienti měli možnost vyplnit dotazník samostatně, s rodinou nebo za
pomoci sociálního pracovníka. Odevzdat vyplněný dotazník mohli
buď osobně, nebo prostřednictvím schránek pro stížnosti
a připomínky dostupných na všech odděleních. Vyhodnocení
proběhlo anonymně, odděleně pro střediska DD a PE. Všem
klientům byl k dispozici stejný typ dotazníku, odpovědi na všechny
otázky bylo možné vybrat ze tří variant - ano, částečně, ne.
Celkem bylo rozdáno ve středisku DD 74 dotazníků, ve středisku PE
65 dotazníků. Odevzdáno bylo ve středisku DD 50 dotazníků, ve
středisku PE 42 dotazníků. Návratnost dotazníků byla 68 % ve
středisku DD, 65 % ve středisku PE.
Dotazníky samostatně vyplnilo 34 klientů, s rodinou 8 klientů, se
sociálním pracovníkem 50 klientů.
Očekávání od poskytované služby se splnilo u 95 % klientů, svým
známým by naše zařízení doporučilo také 95 % klientů.
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Snahu o domácí prostředí, kterou máme vymezenu v poslání
organizace, se daří naplňovat. Klienti se v SeniorCentru Skuteč
necítí jako v nemocnici. Jsou spokojeni s vybavením pokojů,
z rozhovorů při vyplňování vyplynulo, že vědí a využívají možnosti
dovybavit si pokoje drobnými věcmi ze svého původního prostředí.
Klienti jsou spokojeni s chováním zaměstnanců. Ochotu a vstřícnost, resp. zdvořilost zaměstnanců ohodnotilo 92, resp. 94 % klientů
odpovědí ano, nespokojenost nevyjádřil žádný z klientů.
Z vyhodnocení dotazníků vychází, že spokojenost klientů se,
s výjimkou oblasti ošetřovatelské péče, mezi jednotlivými středisky
výrazně neliší. Závěry jsou proto vyvozovány z celkových údajů,
u ošetřovatelské péče budou střediska uvedena také odděleně.
Prostředí
Otázku Jste spokojen/a s ubytováním? zodpovědělo 100 % všech
klientů. 96 % odpovědělo ano, 4 % částečně. Ostatní otázky
zodpovědělo 85-99 % klientů.
Spokojeni jsou klienti s vybavením, bezbariérovostí, úklidem
a čistotou, vypráním, žehlením a opravami prádla.
Nižší spokojenost se vyskytla u otázky Jste spokojen/a s návratem
prádla z prádelny? (ano 80 %, částečně 16 %, ne 4 %), Jste
spokojen/a s teplotou na pokoji? (ano 87 %, částečně 10 %, ne 3 %)
a Máte dostatek soukromí? (ano 83 %, částečně 16 %, ne 1 %). Zde
se objevila jediná odlišnost mezi středisky. Ve středisku PE na
otázku Máte dostatek soukromí? odpovědělo ano 100 % klientů, ve
středisku DD ano 69 %, částečně 29 %, ne 2 %.
Spokojenost vyjádřili klienti v otázce Cítíte se bezpečně?
Otázku loňského dotazníku Cítíte se v SeniorCentru Skuteč „jako
doma“? jsme nahradili otázkou Působí na vás prostředí jako
v nemocnici? Na otázku odpovědělo 29 % částečně, 71 % ne.
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Prostředí
ano

částečně

ne

96%

Jste spokojen/a s ubytováním?

87%

Jste spokojen/a s vybavením pokoje?
Jste spokojen/a s vybavením venkovních prostor?
Jste spokojen/a s bezbariérovostí vnitřních…

13%

96%

2%
1%

96%

4%

94%

Jste spokojen/a s bezbariérovostí venkovních …
Jste spokojen/a s úklidem a čistotou pokojů?
Jste spokojen/a s úklidem a čistotou …

6%

97%

3%

98%

2%

88%

Jste spokojen/a s úklidem a čistotou okolí …

10%1%

93%

Jste spokojen/a s kvalitou praní a žehlení …

4%
2%

80%

Jste spokojen/a s návratem prádla z prádelny?

16% 4%
97%

Jste spokojen/a s kvalitou osvětlení …

3%

87%

Jste spokojen/a s teplotou na pokoji?
Jste spokojen/a s teplotou ve společných …
Cítíte se bezpečně?

10%3%

96%

3%
1%

97%

2%
1%

83%

Máte dostatek soukromí?
Působí na vás prostředí jako v nemocnici?

4%

29%

16% 1%
71%

Stravování
Otázku Jste spokojen/a se stravováním? zodpovědělo 99 % všech
klientů. 77 % odpovědělo ano, 21 % částečně, 2 % ne. Ostatní otázky
zodpovědělo 64-98 % klientů.
S kvalitou snídaní je spokojeno 93 % klientů (částečně 6 %),
s polévkami 86 % (částečně 11 %), s druhými jídly 72 % (částečně
25 %), se svačinami 81% (částečně 16 %), s večeřemi 85 %
(částečně 14 %), s připravovanými čaji 82 % (částečně 17 %).
S chutí jídla je spokojeno 73 % klientů (částečně 25 %).
100 % klientů považuje množství jídla za dostatečné, doba podání
stravy vyhovuje 97 % klientů, za dostatečný považuje čas na
konzumaci 95 % klientů.
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15 % klientů odpovědělo, že se často opakují podávaná jídla,
přílohy, 36 % částečně, 48 % ne.
Otázku Cítíte odezvu na vaše připomínky ke stravování?
zodpovědělo 64 % klientů, přičemž 81 % klientů ano, 10 % klientů
částečně, 8 % ne.
Stravování
ano

částečně

ne

Jste spokojen/a se stravováním?

77%

Jste spokojen/a s kvalitou snídaní?

21%
93%

Jste spokojen/a s kvalitou polévek?

86%

Jste spokojen/a s kvalitou druhých jídel?

25%

81%

Jste spokojen/a s kvalitou večeří?

3%

16% 2%

85%

Je množství jídla dostatečné?

14% 1%

100%

Jste spokojen/a s chutí jídla?

73%

Jste spokojen/a s připravovanými nápoji?

25%

82%

Vyhovuje vám doba podávání stravy?

1%
2%

84%

Máte dostatek času na konzumaci jídla?

15% 1%

95%
15%

Cítíte odezvu na vaše připomínky ke stravování?

36%
81%

2%

17% 1%

97%

Vyhovuje vám teplota podávaného jídla?
Opakují se často podávaná jídla, přílohy?

11%2%

72%

Jste spokojen/a s kvalitou svačin?

2%
6%
1%

3%
1%
48%
10% 8%

Ošetřovatelská péče
Otázku Jste spokojen/a s úrovní ošetřovatelské péče? zodpovědělo
100 % všech klientů. 90 % odpovědělo ano, 10 % částečně. Ostatní
otázky zodpovědělo 88-97 % klientů.
83 % klientů je spokojeno s ochranou soukromí při ošetřovatelské
péči (16 % částečně), 94 % se domnívá, že péče je poskytována dle
jejich potřeb a přání (4 % částečně), 91 % klientů považuje čas
věnovaný péči za dostatečný (8 % částečně), s rychlostí pomoci po
zavonění je spokojeno 78 % klientů (17 % částečně).
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Zpravodaj
Ošetřovatelská péče
ano

částečně

ne

90%

Jste spokojen/a s úrovní ošetřovatelské péče?
Chráníme dostatečně vaše soukromí při
ošetřovatelské péči?

10%

83%

Domníváte se, že péči poskytujeme dle vašich
potřeb a přání?

16% 1%

94%

4%
1%

91%

Je čas věnovaný péči o vás dostatečný?

8%1%

78%

Jste spokojen/a s rychlostí pomoci po zazvonění?

17% 5%

Potvrdila se disproporce mezi středisky. Větší spokojenost
s ošetřovatelskou péči vykazují klienti střediska PE.
Ve středisku DD na otázku Jste spokojen/a s úrovní ošetřovatelské
péče? odpovědělo 84 % klientů ano, 16 % částečně.
72 % klientů je spokojeno s ochranou soukromí při ošetřovatelské
péči (26 % částečně), 90 % se domnívá, že péče je poskytována dle
jejich potřeb a přání (8 % částečně), 90 % klientů považuje čas
věnovaný péči za dostatečný (8 % částečně), s rychlostí pomoci po
zavonění je spokojeno 61 % klientů (32 % částečně). Na základě
těchto výsledků proběhlo ještě doplňující šetření ohledně
ošetřovatelské péče ve středisku DD.
Ošetřovatelská péče DD
ano

částečně

ne

84%

Jste spokojen/a s úrovní ošetřovatelské péče?
Chráníme dostatečně vaše soukromí při
ošetřovatelské péči?

72%

16%
26%

2%

Domníváte se, že péči poskytujeme dle vašich
potřeb a přání?

90%

8%2%

Je čas věnovaný péči o vás dostatečný?

90%

8%2%

Jste spokojen/a s rychlostí pomoci po zazvonění?
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Zpravodaj
Ve středisku PE na otázku Jste spokojen/a s úrovní ošetřovatelské
péče? odpovědělo 98 % klientů ano, 16 % částečně.
97 % klientů je spokojeno s ochranou soukromí při ošetřovatelské
péči (3 % částečně), 100 % se domnívá, že péče je poskytována dle
jejich potřeb a přání, 92 % klientů považuje čas věnovaný péči za
dostatečný (8 % částečně), s rychlostí pomoci po zavonění je
spokojeno 97 % klientů.
Ošetřovatelská péče PE
ano

částečně

ne

Jste spokojen/a s úrovní ošetřovatelské péče?
Chráníme dostatečně vaše soukromí při …
Domníváte se, že péči poskytujeme dle vašich …
Je čas věnovaný péči o vás dostatečný?
Jste spokojen/a s rychlostí pomoci po zazvonění?

98%

2%

97%

3%

100%
92%
97%

8%
3%

Zdravotní péče
Na otázku Jste spokojen/a s péčí lékařů? zodpovědělo 90 % klientů,
přičemž spokojených je 82 %, částečně spokojených je 17 %,
nespokojených 1 % klientů. Otázku Jste spokojen/a s péčí zdravotních sester? zodpovědělo 95 % klientů (95 % ano, 5 % částečně).
Za srozumitelné považuje podávání informací 88 % klientů,
částečně 9 %. S rehabilitační péčí je spokojených 91 % klientů (8 %
částečně).
Nižší spokojenost je s dostatkem informací o zdravotním stavu
a poskytované péči, kdy ano odpovědělo 77 %, částečně 20 %.
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Zpravodaj
Zdravotní péče
ano

částečně

ne

82%

Jste spokojen/a s péčí lékařů?

17% 1%

95%

Jste spokojen/a s péčí zdravotních sester?

5%

76%

Máte dostatek informací o svém zdravotním…

20%

87%

Jsou vám informace podávány srozumitelně?

9% 4%

90%

Jste spokojen/a s rehabilitační péčí?

4%

8%2%

Další služby
Otázku Využíváte volnočasové aktivity? zodpovědělo 92 % klientů
(56 % ano, 22 % částečně, 21 % ne). Otázku Jste spokojen/a
s nabídkou volnočasových aktivit? zodpovědělo 75 % klientů (77 %
ano, 22 % částečně, 1 % ne). Ostatní otázky zodpovědělo 59-76 %
klientů. S kvalitou a organizací kulturních akcí je spokojeno 94 %
klientů (6 % částečně). 94 %, resp. 92 % klientů je spokojeno se
službami kadeřnice a pedikérky, 97 % klientů je spokojeno
s nákupy.
V této oblasti se objevila disproporce mezi středisky v otázce
Využíváte volnočasové aktivity? Ve středisku DD odpovědělo 45 %
ano, 24 % částečně, 31 % ne, ve středisku PE 73 % ano, 19 %
částečně, 8 % ne.
Další služby
ano

částečně

Využíváte (máte zájem využívat) volnočasové …

ne

56%

Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových …
Jste spokojen/a s kvalitou a organizací…

22%
77%

22%
94%
97%

Jste spokojen/a se zajištěním nákupů?

21%
1%
6%
1%
1%

Jste spokojen/a se službami kadeřnice?

94%

6%

Jste spokojen/a se službami pedikérky?

92%

5%
3%
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Zpravodaj
Chování zaměstnanců
Na otázky v této oblasti odpovědělo 98-99 % klientů. V této oblasti
převládá spokojenost klientů, a to mezi 92-96 %.
Chování zaměstnanců
ano

částečně

ne

92%

Ochota a vstřícnost

8%

Zdvořilost (pozdrav, oslovení)

94%

6%

Klepání na dveře

96%

4%

Informovanost
Na otázky v této oblasti odpovědělo 95-96 % klientů. Na otázku
Máte všechny informace, které potřebujete? zodpovědělo 86 %
klientů ano, 13 % klientů částečně. Za srozumitelně sdělované
považuje informace 89 % klientů (11 % částečně). Na otázku Víte,
jak podat stížnost? odpovědělo 57 % klientů ano, 10 % částečně,
33 % ne. Při doplňujících otázkách však klienti zpravidla komu a jak
si stěžovat vědí, na takto podanou otázku ale odpovídají ne.
Informovanost
ano

částečně

ne

Máte všechny informace, které potřebujete?

86%

Jsou vám informace sdělovány srozumitelně?

89%

Víte, jak podat stížnost?
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Zpravodaj
Cvičení paměti
Přesmyčky rostlin
Přeskupte pímena tak, aby z každé skupiny písmen vznikl název
rostliny.
SIRNAC ...........................................................................................
KARTIPONE ...................................................................................
LPTEKRÍČ .......................................................................................
DEMÁKRSIAKS .............................................................................
ZŘETLAKA .....................................................................................
ŘEMCODEN ...................................................................................
GENBEÓI ........................................................................................
LÁPTNUI .........................................................................................
Řešení: narcis, kopretina, petrklíč, sedmikráska, třezalka, modřenec,
begónie, tulipán

Skrývačky
V následujících větách jsou ukryty názvy barev.
Kromě ovce i jehně dává maso. .......................................................
Každého člověka vábí láska. ............................................................
Příjemný večer náhle skončil. ..........................................................
Vozovka byla místy mokrá. .............................................................
Na baru dává číšník hostovi vodku. .................................................
Přinesl Dáše dárek. ...........................................................................
Zalila všechny květiny. ....................................................................
Přivezla tátu domů. ...........................................................................
Řešení: hnědá, bílá, černá, okr, rudá, šedá, lila, zlatá
(zdroj: SUCHÁ, Jitka, Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0140-3)
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Zpravodaj
Rodová a druhová jména živočichů
Přiřaďte rodové jméno zvířete z levého sloupce a druhové jméno
živočicha z pravého sloupce tak, aby společně vytvořila obecně
známý název živočicha.
1. včela
A. obojživelný
2. hroznýš
B. smrtihlav
3. hroch
C. dvouhrbý
4. krokodýl
D. guanako
5. levhart
E. obrovský
6. medvěd
F. nilský
7. prase
G. šatní
8. velbloud
H. mniška
9. lama
I. bramborová
10. žralok
J. australská
11. veš
K. fenyklový
12. mandelinka
L. medonosná
13. lenochod
M. královský
14. ježura
N. lední
15. lišaj
O. sněžný
16. otakárek
P. bradavičnaté
17. plejtvák
Q. lidožravý
18. bekyně
R. dvouprstý
19. bourec
S. morušový
Řešení: 1L, 2M, 3A, 4F, 5O, 6N, 7P, 8C, 9D, 10Q, 11G, 12I, 13R, 14J,
15B, 16K, 17E, 18H, 19S
(zdroj: SUCHÁ, Jitka, Zábavné kvízy pro každý věk. Praha: Portál, 2015, ISBN 978-80-262-0809-9)
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Zpravodaj

KAVÁRNA

Otevírací doba:
Pondělí 12.30 – 13.00
Úterý 12.30 – 13.00
Středa 12.30 – 13.00
Čtvrtek 12.30 – 13.00
Pátek 12.30 – 13.00
Kavárnu najdete v hlavní
jídelně budovy Penzionu.

Zpravodaj vychází jako čtvrtletník SeniorCentra Skuteč.
Příspěvky můžete zasílat na email bodlakova.linda@scskutec.cz
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