Chtěli bychom poděkovat NF Veolia, která poskytla našemu domovu v rámci projektu
Startér nadační příspěvek ve výši 240 000 Kč. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že i díky
Vám jsme mohli zpříjemnit a vylepšit pobyt seniorů v našem domově. Vzhledem k tomu, že
se jedná o uživatele sociální služby, kteří již nejsou schopni být ve svém domově a to z
důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence a jím podobným onemocněním, jsme rádi,
že jim můžeme takto pomáhat, aby i přes svá onemocnění mohli u nás plnohodnotně žít.
Díky projektu jsme nakoupili vybavení pro muzikoterapii (bubínky, triangl, rumba koule,
zvonkohru, xylofon a paličky). Naši uživatelé se tak společně scházejí každý týden v
klubovně a pod vedením zkušené pečovatelky si zazpívají, zahrají, či poslechnou vážnou nebo
moderní hudbu. K tomuto účelu přibyl i přenosný přehrávač, který využíváme jak k poslechu
hudby ve vnitřních prostorách, tak i na zahradě.
Další terapii, kterou jsme mohli díky NF Veolia začít provozovat je Rebornterapie, což je
terapie s realistickou panenkou, která pozitivně působí na psychickou pohodu seniorů,
zejména seniorek. Tyto panenky mohou navodit náhradní citovou a sociální vazbu, což je
využíváno například při potřebě navázat s uživatelem kontakt. Panenky navozují příjemné
pocity svým roztomilým vzhledem, podporují paměť, rozvíjejí komunikaci i zájem o okolní
dění. Mohou snižovat pocity úzkosti či osamění. Při zpívání známých písniček dochází k
přirozenému procvičování a tréninku paměti a zároveň k reminiscenční terapii, kdy dochází k
vybavování si vzpomínek na dětství, výchovu dětí a uživatelé si tak udržují co nejdéle
stávající komunikační schopnosti. V našem domově máme celkem tři tyto panenky a to dvě
holky Barušku, Haničku a jednoho kluka Béďu.
NF Veolia nám umožnila zakoupit velkou televizi do společenské místnosti, evakuační
podložky, nábytek do sesterny a koupelny, přenosné terminály pro personál, koupací a
převazové vozíky, ložní prádlo a polohovací pomůcky, které výrazně snižují riziko vzniku
dekubitů. Uživatelům také ulehčí a zpříjemní každodenní život jídelní vozíky, žaluzie v
oknech a zahradní nábytek, který využívají pro klidné posezení na zahradě a relaxaci.
V rámci projektu jsme se zavázali vytvořit 4 nová pracovní místa s udržitelností na 2 roky.

