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Den Pardubického kraje
V pátek 9. 6. 2017 se Domov
pod Kuňkou aktivně zúčastnil
prodejní výstavy výrobků
uživatelů sociálních služeb
Pardubického kraje. Podívejte
se, co všechno dovedou
uživatelé ze sociální služby
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domova pod Kuňkou pod
vedením pracovníků vyrobit.
Nutno podotknou, že mnoho
výrobků se zpět do Rábů již
nedostalo.
Tvořivá činnost
Aby bylo čím se pochlubit, je potřeba neustále pracovat. O
tom něco ví uživatelé Domova pod Kuňkou ze služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jelikož při
Dnu Pardubického kraje „zmizela“ valná část výrobků, tak
je potřeba připravit nové.
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Czech International Air Fest

Uživatelé Domova
pod Kuňkou opět po
roce vyrazili do
Hradce Králové, aby
na vlastní oči spatřili
bojovou techniku a
různé závodní stroje.
Vyvrcholením celého
dne byl pak let nad
Hradcem Králové a
Pardubicemi.

DD, ZSŠ a PŠ Jaroměř
Uživatelé ze sociální služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením přijali pozvání z DD, ZSŠ a PŠ v Jaroměři a s nadšením
pozorovali jejich vystoupení na oslavu ukončení školního roku.
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Z radosti pro radost
Domov pod Kuňkou, příspěvková organizace Pardubického kraje
poskytující sociální služby osobám s různým stupněm mentálního
postižení, se rozhodl věnovat dětským pacientům Kliniky
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice
Hradec Králové
různé
dekorativní
předměty.
Jedná se o
výrobky
vzniklé při
socioterapeuti
ckých
činnostech, na
kterých se
uživatelé
sociálních
služeb podle
stupně svého
postižení
různou měrou
podílejí.
Uživatelé
tímto krokem
chtěli zkrátka
udělat někomu
radost.
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Pomáháme fotografiemi
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme informovali o tom, že je
Domov pod Kuňkou zapojen v projektu Pomáháme fotografiemi.
Třešničkou na dortu tohoto projektu bude koncert a prodejní
akce v pražské ZOO. Přijďte se všichni podívat jak to tam
rozsvítíme.
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Úhrada za poskytování sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením Domova pod Kuňkou
a) ubytování
samostatný byt – 160,- Kč denně
jednolůžkový pokoj – 160,- Kč denně
dvoulůžkový pokoj – 150,- Kč denně
b) strava
140,- Kč denně
c) péče
Úhrada za péči se stanoví v plné výši
přiznaného příspěvku na péči (viz §
73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.)
Výše úhrady za ubytování a stravu je
za kalendářní měsíc násobkem výše
uvedených denních částek a počtu
dní v měsíci.
Po zaplacení úhrady za ubytování
a stravu musí uživateli zůstat alespoň
15 % jeho měsíčního příjmu (viz § 73
odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.).
Poskytovatel sociální služby se může
dohodnout na spoluúčasti na úhradě
nákladů s osobou blízkou osobě,
které je sociální služba poskytována,
popřípadě s jinou fyzickou nebo
s právnickou osobou, pokud osoba,
které je sociální služba poskytována,
nemá vlastní příjem nebo její příjem
nepostačuje na úhradu nákladů.
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Úhrada za poskytování sociální služby chráněné bydlení Domova
pod Kuňkou
1. Pomoc při zajištění stravy:
pomoc s přípravou jednoho teplého jídla 30,- Kč
pomoc s přípravou jednoho studeného jídla 10,- Kč
(v obou případech bez ohledu na čas strávený s přípravou)
2. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
3. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6. Sociálně terapeutické činnosti
7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Výše úhrady za úkony uvedené pod body 2 až 7 činí 120,- Kč za hodinu,
podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.
Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jeho zajištění,
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Kromě výše uvedených úkonů hradí uživatelé ještě úhradu za ubytování,
která se odvíjí od konkrétního místa, ve kterém je sociální služba
poskytována.
Cena ubytování v Přelouči ve dvoulůžkovém pokoji: denně 110,- Kč
Cena ubytování v Přelouči v jednolůžkovém pokoji : denně 130,- Kč
Cena ubytování v Pardubicích ve dvoulůžkovém pokoji: denně 130,- Kč
Cena ubytování v Pardubicích v jednolůžkovém pokoji: denně 150,- Kč
Pro stanovení výše úhrady za ubytování se denní částka bez ohledu na
skutečný počet kalendářních dnů v měsíci vždy násobí 30.
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Uživatelé Domova pod Kuňkou ve
spolupráci s pardubickou sociální
službou Most do života trénovali první
pomoc a stavění stanů. Záštitu nad
touto akcí převzali starostové
Městských obvodů II a III, pánové Mgr.
Radek Hejný a Ing. Vítězslav Štěpánek.
Děkujeme mnohokrát za podporu.

První pomoc

Uživatelé chráněného bydlení Domova
pod Kuňkou se před nedávnem
rozhodli, že projedou všechny
zoologické zahrady v ČR. Dalším
střípkem do mozaiky bylo Ústí nad
Labem. I přes nepřízeň počasí to byl
vydařený výlet.

ZOO Ústí nad Labem
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Čundrování
Historické centrum města Jičína, Prachovské skály, kopec Zebín,
Sobotka, Humprecht a Kost. To byly cíle čundru, který koncem června
2017 zrealizovali uživatelé společně s pracovníky Domova pod Kuňkou.
Převážná část zúčastněných poprvé v životě spala ve stanech, sušila
mokré spacáky po bouřce, zpívala trampské písně při táboráku a jedla
vlastnoručně připravený kotlíkový guláš uvařený nad plápolajícím
ohněm. Až na jednoho uživatele se všichni ostatní shodli na tom, že to
byl zážitek na celý život a že tento čundr nebyl jejich poslední.
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České hrady 2017
Být v projektu Pomáháme fotografiemi se vyplatí. O tom se
přesvědčili uživatelé Domova pod Kuňkou, kteří se díky jednomu z
patronů projektu, kapele Sto zvířat, podívali na legendární festival
České hrady, který se konal na Kunětické hoře. Děkujeme.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Sobota 15. 7. 2017 se nesla v duchu starověkých tradic. Uživatelé
Domova pod Kuňkou se rozhodli prozkoumat, jak se žilo v daleké
minulosti, kdy neexistovaly počítače, televize ani další vymoženosti
dnešní doby. Zjistili, že to vlastně mohlo být docela zábavné, i když
mnohdy náročné. Návštěva skanzenu v Kouřimi byla báječná.
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Plavba po Labi
Ve středu 26. 7. 2017 vyrazili
uživatelé chráněného bydlení na
krásný výlet po Labi. Cestovali
parníkem Arnošt a nevšední
zážitek si okořenili příjemným
občerstvením.

Sportovní park Pardubice
Uživatelé chráněného bydlení
Domova pod Kuňkou dobrovolničili v
rámci Sportovního parku, který
proběhl ve dnech od 12. 8. do 20. 8.
2017.
Děkujeme zaměstnancům Kulturního
centra Pardubic za ochotu a
spolupráci. Velmi si toho vážíme. Toto
je totiž integrace v tom nejlepším
slova smyslu.
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Ateliér a dílna
Ve dnech nedávno minulých se
podařilo v Domově pod Kuňkou
vytvořit nový ateliér pro malířsky
nadané uživatele a vznikla i nová dílna
pro uživatele, kteří rádi tvoří
"umělecká" díla všeho druhu.
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Výlet do Kutné Hory

Kutná Hora, krásné středočeské město, které sálá historií, zlákalo
uživatele sociální služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením Domova pod Kuňkou ke své návštěvě. Vzhledem k
pomalému ústupu veder bylo vhodné počasí na procházku a výlet
byl zakončen posezením v restauraci.
Friends Fest v Pardubicích
Na této akci rozhodně nemohli uživatelé Domova pod Kuňkou
chybět. Silné motorky, nádherná auta, indiáni, western, válečná
technika, Elvis Presley atd. Prostě Amerika v Pardubicích. Fantastická
atmosféra. A v nácviku zvyšování samostatnosti si taktéž uživatelé
nevedli vůbec špatně.
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