Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.:
Pan F. K. byl uživatelem sociální služby domov pro seniory v Centru sociálních služeb
Prostějov, p. o., od 21. dubna 2011.
Do domova pro seniory přišel pan K. po ukončení hospitalizace v prostějovské nemocnici,
jako uživatel těžce závislý na pomoci druhé osoby, měl velmi zhoršenou mobilitu, potřeboval
pomoc v oblasti hygieny, oblékání, stravy, atd. S podporou pracovníků v přímé péči a
s ohromnou snahou pana K. se jeho celkový stav začal zlepšovat, v rámci rehabilitačního
ošetřování poctivě cvičil, byly mu poskytovány perličkové koupele, masáže, magnetoterapie.
S pomocí zdravotní asistentky trénoval chůzi nejprve v chodítku, pak o dvou francouzských
holích a postupně se chůze zlepšila natolik, že byl schopen chodit bez kompenzační
pomůcky. Postupně se také zlepšovala jeho schopnost samostatně pečovat o svou osobu.
Pan K. se velmi rád účastnil aktivizačních a volnočasových programů, které v našem
zařízení nabízíme - cvičení paměti, individuální a skupinová reminiscence, výlety, soutěže,
mezigenerační setkání, apod.
V rámci reminiscenční terapie pan K. přispěl svými životními vzpomínkami do knihy „Střípky
vzpomínek ze života uživatelů Centra sociálních služeb Prostějov.“ Příběhy se od sebe liší,
tak jako se liší jejich majitelé – některé jsou krátké, některé dlouhé, některé veselé, některé
smutné. Všechny jsou ale zajímavé a dojemné, čtenáři ukazují způsob života v minulosti a
mnohé důležité události 20. století, které se odrážejí i v současné době. Vyprávění klientů
Centra sociálních služeb sepsaly a uspořádaly pracovnice centra a toto mimořádné a zdařilé
dílo přihlásili do prvního ročníku soutěže o „Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
2013“.
K naší velké radosti získali „Střípky“ cenu za třetí místo, a pan K. jako zástupce všech
autorů, převzal ocenění na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Praze. Hejtman
Olomouckého kraje a náměstkyně hejtmana pro sociální oblast všem těmto úspěšným
účastníkům poděkovali. Tento úspěch pana K. motivoval k další činnosti, s pomocí
aktivizačních pracovnic a dobrovolníka pracoval na sepsání svého životního příběhu. Velkým
pomocníkem při práci mu byl také počítač, na kterém se naučil pracovat a který často
využíval pro komunikaci se svými známými.
Vzhledem k tomu, že se celkový stav pana K. zlepšil natolik, že již nepotřeboval využívat
pobytovou sociální službu, v květnu 2014 ukončil svůj pobyt v domově pro seniory a odešel
bydlet do domu s pečovatelskou službou.
Nedávno jsme dostali smutnou zprávu, že pan K. ve věku nedožitých 90 let zemřel.

